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بحوث ودراسات | في نقد التأسيس النهضوي للتراث

تقديم:

ـض املضم ـرات التأسيســية التــي اســتند إليهــا فك ـ ُر النهضــة يف عودتــه إىل
تناقــش هــذه الدراســة بعـ َ
الـراث ،وتعاملــه مــع قطاعاتــه املعرفيــة املتن ِّوعــة ،وتنطلــق باألســاس مــن استشــكال الصيــغ القرائيَّــة التــي
اســتعاد بهــا هــذا الفكــر مضامـ َن الـراث ،ومســاءلة املقاصــد التــي رام بلوغهــا مــن خــال ذلــك.
فالســؤال األســايس الــذي الزم فكــر النهضــة يف انشــغاله بالـراث وتفاعلــه مــع قضايــاه هــو سـ ٌ
ـؤال يتعلَّــق
بالبحــث عــن «الصيغــة املُثْـ َـى» التــي يتعـ َّـن أن يُســتعاد بهــا هــذا الـراث حتــى يكــون قــاد ًرا عــى تأديــة
ـت إليهــا
املقاصــد املرجـ َّوة منــه يف اســتئناف الفكــر وتغيــر الواقــع .إذ دفعــت وضعيــة الضعــف التــي آلـ ْ
الحضــارة العربيــة اإلســامية مقارن ـ ًة بقــوة حضــار ٍ
ات مجــاورة ،ومظاهــر النكــوص التــي ع َّمــت مختلــف
مناحيهــا املاديــة والرمزيــة -ر َّوا َد النهضــة إىل التفكــر يف الحلــول واملخــارج الكفيلــة مبجــاوزة ذلــك ،والبحث
عــن األســباب والــروط امل ُحفــزة عــى النهــوض والتقـ ُّدم.
ـرف هــذه الدراســة -عــى وجــه التحديــد -إىل بحـ ِ
ولهــذا تنـ ُ
ـث مــا يُفــرض أنــه صيغــة ُمثْــى لالســتعادة
عــى نحــو مــا وقــع االختــاف بــن املواقـ ِ
ـف النهضويــة يف إقرارهــا والدفاع عنهــا ،وتحليــل الوســائل املنهجيَّة
والقرائ َّيــة املتفاوتــة التــي اعتمدتهــا هــذه املواقــف يف متثُّــل الـراث ،وفهــم نصوصــه وقضايــاه يف ضوئهــا؛
ذلــك أن مــا ميَّــز هــذا الفهــم يف الصيــغ االســتعادية التــي انــدرج فيهــا أنــه كان فهـ ًـا رصاعيًّــا وأيديولوجيًّــا،
وأنــه مل ينطبــق عــى الـراث يف حــدود ســياقه الزمنــي الخــاص؛ أي يف حــدود تحقُّقــه يف تجربــة تاريخيــة
الخاصــة ،وإمنــا انطبــق عليــه مو َّج ًهــا مبتطلبــات تجربــة
وحضاريــة معيَّنــة لهــا اقتضاءاتهــا واســتلزاماتها
َّ
الحــارض ،ومنســاقًا وراء ضغوطهــا وإكراهاتهــا.
وقــد أتــاح لنــا هــذا التحليــل بيــان اآلثــار املرتتِّبــة عــى ذلــك الخلــط بــن الســياقِ الزمنــي للتجربــة
الرتاثيــة والســياقِ الزمنــي لتجربــة الحــارض ،كــا مكَّننــا مــن كشــف مكامــنِ العنــف والـراع املســتحكمة
اعــي مســت َجد،
يف عالقــة املواقــف املذكــورة بعضهــا ببعــض ،نتيجــ َة ّ
الــزج بالــراث يف خضــ ِّم واقــعٍ رص ٍّ
اض وحاجـ ٍ
والتــذرع بــه للتعبــر عــن أغـر ٍ
ـات أيديولوجيــة راهنــة .وهــو الوضــع الــذي اســتحال معــه الـراث
إىل ملكيَّــة أيديولوجيَّــة تتصــارع عليهــا املواقــف والتو ُّجهــات ،إ َّمــا مــن أجــل الظَّ َفــر بهــا وبَ ْســط الهيمنــة
عليهــا ،لكونهــا متثِّــل يف اعتقــاد البعــض املــور َد الــذي ال ينضــب مــن «الحلــول» و»الوصفــات العالجيــة»
ملــآزق الفكــر ومعاطــب الواقــع ،وإ َّمــا مــن أجــل تصفيــة الحســاب معهــا واطراحهــا عنــد البعــض اآلخــر
بدعــوى تراجــع قيمتهــا ،وتح ُّجرهــا يف شــكل عائــقٍ يحـ ُ
ـول دون االنخـراط يف العــر واالنــدراج يف تحوالتــه.
4

ولهــذا تعمــد هــذه الدراســة -وهــي تتع َّقــب طائف ـ ًة مــن املواقــف النهضويَّــة املســتعيدة لل ـراث -إىل
تحليــل عينــ ٍة مــن مضمراتهــا التأسيســية التــي أمــى الــراث بهــا موضو ًعا خاض ًعــا يف متثالتهــا ألقــى
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ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ

ـب التنميــط األيديولوجــي واالنتقائيــة االســتعاملية؛ إذ مل يتح ـ َّدد ال ـراث يف هــذه التمثــات مبــا هــو
مراتـ ِ
تجربــة فكريــة وإنســانية حدثــت يف املــايض ،ومبــا هــو األُفــق الزمنــي الــذي تشـكَّلت فيــه بدايــات الفكــر
وجــذوره األوىل التــي مــا فتئــت متــي ومــا انف َّكــت تعــود وتتواتــر؛ بــل أضحــى يف تلــك التمثــات عبــار ًة
عــن ملك َّيــة رصاع َّيــة يتنــازع عليهــا املتنازعــون ،ويتخاصمــون عــى َم ـ ْن تــؤول إليــه مرشوعيــة متلُّكهــا،
وأحق َّيــة االســتيالء عــى مقاليــد تدبريهــا واســتعاملها.
ومــن هــذا املنطلــق رأينــا تنظيــم هــذه الدراســة يف جزأيــن :تناولنــا يف جزئهــا األول الـراع الــذي احتدم
الســبل القرائيَّــة التــي انتهجوهــا يف
بــن التقليديــن والحداثيــن حــول مضامــن الــراث ،ووقفنــا عنــد ُّ
اســتعادتها ،وإعــادة تشــكيلها يف ضــوء مس ـلَّامت كل ق ـراءة ومراميهــا األيديولوجيــة.
أمــا الجــزء الثــاين منهــا ،فاتجهنــا فيــه إىل تحليــل جملــة مــن مضم ـرات التأســيس النهضــوي لل ـراث
عــى نحــو مــا اســترتت يف خطــاب التقليديــن والحداثيــن عــى حـ ٍّد ســواء .وقــد أفردنــا آلليــة «املقايســة»
بــن املــايض والحــارض -بوصفهــا آليـ ًة تأسيســي ًة مضمــر ًة يف كل قـراء ٍة للـراث -وقفـ ًة تحليليـ ًة أتاحــت لنــا
الحديــث يف القـراءات التقليديــة عــن «مقايســة فيلولوجيــة» تقــي بــر ِّد الحــارض إىل املــايض بوصفــه أصـ ًـا
كل مســافة زمنيَّــة فاصلــة بينهــا ،والحديــث عــن
تاريخيًّــا مجــر ًدا ،واختزالــه فيــه بنح ـ ٍو مطابــقٍ يلغــي َّ
«مقايســة نظريــة» يف القـراءات الحداثيــة متيــل إىل بنــاء متاثـ ٍ
ـات غــر مسـ َّوغة بــن مجموعــة مــن األنظــار
ـب منهــا أو يُشــبهها مــن أنظــار ومعــارف تراثيَّــة.
واملعــارف الحديثــة ،وبــن مــا يبــدو أنــه قريـ ٌ
ويجــدر التنبيــه يف البدايــة إىل أن بعضً ــا مــن عنــارص التحليــل يف هــذه الدراســة قــد اســتوحيناه مــن
جملــة مــن األنظــار التــي صــار يُتمثــل بهــا ال ـراث يف الوعــي التأويــي (الهريمينوطيقــي) املعــارص ،فقــد
حدثــت مراجعــاتٌ عديــد ٌة يف هــذا الوعــي أعــادت إىل ال ـراث اعتبــاره وفاعليتــه اللذيْــن افتقدهــا مــع
فكــر الحداثة .ومبوجــب هــذا مل ي ُعــد يُنظَــر إىل ال ـراث عــى أنــه طائف ـ ٌة مــن املســبقات((( ()préjugés
التــي يــؤدي اســتدعاؤها عنــد مزاولــة فهـ ٍـم مــن الفهــوم أو نــو ٍع مــن أنــواع التفكــر النســقي إىل إعاقــة
مجرياتهــا والتشــويش عــى صفائهــا ونســقيتهام ،وذلــك إىل الحـ ِّد الــذي اســتوجب مــن ُمفكــري الحداثــة
تنحيــة هــذه املســبقات ،وإقامــة تعـ ٍ
ـوم ال ـراث .فهــذا التعــارض ُوضــع
ـوم العقــل ومفهـ ِ
ـارض بــن مفهـ ِ
موض ـ َع ســؤال ،وقُ ِّوضــت مرتكزاتــه امليتافيزيقيــة ،وأضحــى العقــل ذاتــه يُنظَــر إليــه عــى أنــه مفهــوم
بعني
(((
نحيــل يف هــذا الخصــوص عــى منظــور التأويليــة الفلســفية إىل الـراث ،ودفاعهــا عــن وجــوب أخــذ املســبقات الرتاثيــة ِ
املراعــاة يف أثنــاء مزاولــة عمليــة الفهــم؛ ذلــك أن اســتبعاد هــذه املســبقات هــو اســتبعا ٌد ملداخلنــا القبليَّــة إىل كل مامرســة فهميَّــة أو
تأويليَّــة ،وحكـ ٌم عــى الــذوات املؤولــة بأنهــا ال تعــدو أن تكــون ســوى ذوات «فارغــة» ومجـ َّردة مــن أيــة أســئلة أو اقتضـ ٍ
ـاءات تعــود
إىل عرصهــا وإىل مــا انحــدر إليهــا مــن العصــور املاضيــة .يراجــع:
- H.G. Gadamer, Vérité et méthode, (1960), tr. Fr., Seuil, Paris, 1976.
- G. Warnke, Gadamer : herméneutique, tradition et raison, 1987, tr. Fr., Editions Universitaires, Bruxelles, 1991.
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ـي يتجـذَّر يف الـراث وال ينفصــل عنــه؛ ألنــه مفهــو ٌم يلتبــس بحــدود الوجــود التاريخــي الــذي يتح َّقــق
تاريخـ ٌّ
فيــه ،و»يحيــل عــى مــا تصــوره تراثًــا مــا (يف زمــنٍ مــا) تصــو ًرا عقالن ًّيــا ،وبذلــك فــإ َّن تصورنــا للعقــل يتجـذَّر
يف ال ـراث ،وال معنــى إلقامــة تعــارض بينهــا»(((.
وبهــذا الوصــل بــن العقــل وتحقُّقاتــه يف الوجــود التاريخــي اســتعادت املســبقات الرتاثيــة حيويتَهــا يف
ـص
الوعــي التأويــي املعــارص ،وصــارت مطلبًــا ال ميكــن مجاوزتُــه أو التخـ ِّـي عنــه عنــد القيــام بتأويــل نـ ٍّ
ـكل أثـ ٍر قيــد التأويــل أف ًقــا مرجع ًّيــا مــن
مــن النصــوص أو أثـ ٍر مــن آثــار املــايض أو الحــارض .فهــي متثــل لـ ِّ
الفهــوم املســبقة ( ،)précompréhensionsوذاكــر ًة متواتــر ًة مــن التقاليــد الفهميَّــة التــي ال تنقطــع عــن
هــذا األثــر؛ بــل توجــد يف تواصــلٍ وتفاعــلٍ معــه .ولهــذا يؤكِّــد بعــض كبــار املتؤولــة يف عرصنــا أنــه إذا
كانــت هنالــك مــن رشوط ُمنتجــة للتأويــل ،فــإن مــا يــرز يف مقدمتهــا هــي تلــك الفهــوم املســبقة النابعــة
مــن ارتباطهــا الوثيــق باألشــياء املؤولــة ذاتهــا(((.
ـي متجانـ ٍ
ـس يقبــل الخضــوع لنــو ٍع مــن
كــا أ َّن التعامــل مــع الـراث مل ي ُعــد تعامـ ًـا مــع موضــو ٍع منطـ ٍّ
التجريــد النظــري واملنهجــي مثلــا يجــري ذلــك يف ســائر موضوعــات العلــوم وأشــيائها.
ـغال بنص ـ ٍ
لق ــد ب ــات االنش ـ ُ
رص م ــن الح ــوار والتفاع ــل بالغ ــة
ـغال بالــراث انش ـ ً
ـوص متتــ ُّد بينه ــا أوا ُ
ـغال بنص ـ ٍ
الحيويَّــة والتش ــابك ،أي بنص ـ ٍ
ـوص مع ــزول بعضه ــا ع ــن
ـوص مع ـ ِّـرة تف ِّك ــر وتتكلَّــم ،ولي ــس انش ـ ً
بع ــض ،أو س ــاكنة وفاق ــدة ألس ــباب الحي ــاة .وله ــذا يج ــري التعام ــل م ــع مختل ــف النص ــوص واآلث ــار
الرتاث َّيـــة عـــى أنهـــا خـــراتٌ برشيـــ ٌة متن ِّوعـــة باملعنـــى والحقيقـــة ،وأن فهـــم حـــدود هـــذه الخـــرات
وإنتاجيته ــا متوق ـ ٌـف ع ــى وصله ــا يف اآلن ِ
نفس ــه بالس ــياق الزمن ــي والفك ــري ال ــذي انبثق ــت في ــه ،ومب ــا
ـت إلي ــه يف س ـ ٍ
ـياقات زمن َّي ــة الحق ــة.
آل ـ ْ
ب ــات الــراث -إذن -يف الوع ــي التأوي ــي املع ــارص يحي ــل ع ــى التجرب ــة األوىل للفك ــر ،تل ــك التجرب ــة
التـــي مت ُّدنـــا بالـــروط القبليَّـــة ( )a prioriلفهـــم التحـــوالت التـــي َآل إليهـــا هـــذا الفكـــر ،وتجليـــة
ِ
نصوص ــه
كل ع ــودة إىل
ر إىل آخ ــر .وبذل ــك ُع ـ َّدت ُّ
الكيفي ــات الت ــي غ ــدا يح ــدث به ــا ويتح َّق ــق م ــن ع ـ ٍ
ـتقل
ومتونِ ــه املعرفيَّ ــة املختلف ــة ع ــود ًة ال إىل حقائ ـ َـق ثابت ـ ٍة ومع ــانٍ مس ــكوك ٍة تعل ــو ع ــى الزم ــن أو تس ـ ُّ
عن ــه؛ وإمن ــا ه ــي ع ــود ٌة إىل خــر ٍ
ات بالحقيق ــة مخصوص ــة ونوع َّي ــة بق ــدر م ــا ت ــرب بجذوره ــا يف
أُفقه ــا التاريخ ــي الخ ــاص وتحتك ــم إىل رشوط ــه ومقتضيات ــه ،ومتتــ ُّد أيضً ــا يف اآلف ــاق الالحق ــة لتقي ــم
بخرباته ــا املس ــتجدة بالحقيق ــة روابــ َط عميقــ ًة م ــن ال َّن َس ــب الفك ــري والقراب ــة التاريخي ــة؛ إذ مبقت ــى
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ه ــذه الرواب ــط يتج ـ َّـى الفك ــر يف كل أُف ــقٍ م ــن تل ــك اآلف ــاق مب ــا ه ــو ص ــرورة ال تك ـ ُّـف ع ــن تجدي ــد
نفس ــها ،وال تتوقَّ ــف ع ــن اإلحال ــة ع ــى جذوره ــا ومح ــاورة بداياته ــا.
التراث وصراع قراءتين:

اج يف معــرك الســجال القـرا ّيئ الــذي يــدور حول الـراث ،ويغــذي طائف ًة
ال تتو َّخــى هــذه الدراســة االنــدر َ
مــن املواقــف التــي كلــا اقــرح بعــض منهــا قـراء ًة مــا لقضيــة مــن قضايــاه افــرض أن حقيقــة الـراث هــي
مــا انتهــت إليــه هــذه القـراءة ،وأن مــا ســواها مــن قـر ٍ
اءات ال تعــدو أن تكــون «تحري ًفــا» لتلــك الحقيقــة
أو ابتعــا ًدا عنهــا .إن أهـ َّم مــا نتو َّخــاه هــو التفكــر يف األســباب التــي جعلــت مــن العالقــة بالـراث يف فكرنــا
النهضــوي عالق ـ ًة مســكون ًة بأســباب العنــف وال ـراع ،والبحــث عــن أشــكا ٍل أخــرى ممكنــة مــن العالقــة
بــه ت ُعــي مــن أخالقيــات االختــاف والتســامح ،وتصغــي إليــه بــرو ٍح ُم ِ
نصفــة و ُمتف ِّهمــة.
ميكــن الحديــثُ يف البدايــة عــن نو َعـ ْـن مــن القـراءات النهضويَّــة التــي تتخــذ الـراث موضو ًعــا الشــتغالها
واهتاممهــا :نــوع تقليــدي يتصــور الـراث منظومـ ًة مــن األفــكار واملعــاين واملفاهيــم والقيــم التــي اكتملــت
يف العــر الذهبــي للحضــارة العربيــة اإلســامية ،واســتق َّرت يف صــورة «ثوابــت» و»أصــول» خالصــة تعلــو
عــى الزمــن ،وتقــاوم حركتــه الدائبــة نحــو التح ـ ُّول والتغـ ُّـر .وعــى أســاس هــذا يتصــور التقليديــون أن
اســتعادة ال ـراث واإلفــادة منــه غــر ممكنتَـ ْـن َّإل إذا تحقَّقتــا َوفْـ َـق نهــج «إحيــايئ» يأخــذ عــى عاتقــه
مه َّمــة اســرداد تلــك األصــول والثوابــت بأنحــاء غايــة يف التامهــي والتطابــق.
ونـــوع حـــدايث ينظـــر إىل الـــراث عكـــس النظـــرة الســـابقة ،ويتصـــوره نتا ًجـــا ينتســـب إىل املـــايض
وينقط ــع ع ــن الح ــارض؛ وم ــن ث َ ـ َّم ال ميك ــن االنخ ـرا ُط يف تجرب ــة ه ــذا الح ــارض وتحوالت ــه َّإل باالن ـراف
عن ــه وإح ــداث «قطيع ــة» مع ــه ،واالنفت ــاح ع ــى م ــا تتيح ــه ه ــذه التجرب ــة م ــن ف ـ ٍ
ـرص ح َّي ــة للنه ــوض،
وإمكان ــات مس ــت َجدة للتقــ ُّدم .وبذل ــك ال تك ــون هنال ــك م ــن ج ــدوى الس ــتعادة عين ـ ٍ
ـات جزئ َّي ــة م ــن
الـراث إلَّ يف الحــاالت القليلــة التــي تقــوم بينهــا وبــن متطلبــات الحــارض أوجــه مــن التــاؤم والتقــارب.
وم ــن ث َ ـ َّم تتب َّن ــى الق ـراءات الحداثي ــة ع ــى العم ــوم أس ــلوبًا «انتقائ ًّي ــا» و»تجزيئ ًّي ــا» واض ًح ــا يف التعام ــل
أي طائ ــل وال أي ــة فاعلي ــة م ــا مل ت ـ ِ
ـأت متوافق ـ ًة م ــع
م ــع ال ـراث ال يك ــون مبوجب ــه للنص ــوص املس ــتعادة ُّ
الع ــر ،ومتالمئــ ًة م ــع متطلبات ــه(((.

أي
(((
يجــدر التنبيــه إىل أننــا نســتعمل صفتــي «تقليــدي» و»حــدايث» مبعـ ِز ٍل عــن أحــكام القيمــة املقرتنــة بهــا ،ومبنــأى عــن ِّ
تأجيـ ٍج ألســباب الـراع املغذيــة لهــا؛ فهــا بالنســبة إلينــا صفتــان تخ َُّصــانِ مواقــف نهضويَّــة محـ َّددة مــن الـراث ،وال نســتعملهام
َّإل عــى هــذا األســاس التصنيفــي الــذي يســمح لنــا بالتمييــز بينهــا يف طريقــة متثُّــل ال ـراث والتعامــل معــه.
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تصنيــف القــراءات النهضويــة للــراث يتبايــ ُن مــن ٍ
دارس إىل
ويف هــذا الخصــوص ينبغــي القــول :إن
َ
آخــر؛ فالبعــض يضيــق هــذا التصنيــف ويختــره يف ق ـر ٍ
اءات تقليديــة وأخــرى حداثيــة ،وهــو التصنيــف
الــذي تعتمــده هــذه الدراســة لكونــه ينطبــق عــى القـراءات املب ِّكــرة للـراث التــي أنجزهــا الرعيـ ُـل األول
كل مــن القـراءات التقليديــة (الســلفية)
يوســع ذلــك التصنيــف ليشــمل ًّ
مــن النهضويــن .والبعــض اآلخــر ِّ
واليســارية واالســترشاقية ،وذلــك مثلــا فعــل املرحــوم محمــد عابــد الجابــري يف كتابــه «نحــن والـراث».
ـكل نــو ٍع مــن هــذه القـراءات يســتند إىل مسـلَّمة محـ َّددة يف التعامــل مــع الـراث؛ إذ تنهــض القـراءة
فـ ُّ
الســلفية عــى «فهــم تـرايث للـراث» ،وتقــوم القـراءة االســترشاقية عــى «قـراءة تـراث بـراث» مــن خــال
إرجــاع الـراث العــريب اإلســامي إىل أصــو ٍل تراثيــة ســابقة يهوديــة ومســيحية وفارســية ويونانيــة وغريهــا.
ـال لل ـراع
أمــا الق ـراءة اليســارية فتبحــث يف ال ـراث عــن مظاهــر ال ـراع الطبقــي ،وتجعــل منــه مجـ ً
بــن املاديــة واملثاليــة .ومــن تحليــل هــذه الق ـراءات جميعهــا خلــص األســتاذ الجابــري إىل أنهــا «ســلفية
تتأســس «فعـ ًـا عــى طريقــة واحــدة يف التفكــر»(((.
النزعــة» ،وأنهــا َّ
يوســع ذلــك التصنيــف أكــر لتدخــل تحتــه ق ـراءاتٌ أخــرى تصــدر إ َّمــا عــن املنظــور
كــا نجــد مــن ِّ
البنيــوي أو الســيميايئ أو التفكيــي أو التــداويل أو الهريمينوطيقــي .واملالحــظ عــى هــذه القـراءات املتأخــرة
ونصيــة مح ـ َّددة يف ال ـراث ،وال ت َّدعــي اق ـراح
أنهــا غال ًبــا مــا ترتبــط مبباحــث قطاعيــة علميــة وفلســفية ِّ
ق ـراءة شــاملة لعمــوم ال ـراث .وقــد ال نســتبق مجريــات التحليــل يف هــذه الدراســة إذا ع َد ْدنــا تنامــي
هــذا النــوع مــن الق ـراءات القطاعيــة اليــوم تعب ـ ًرا مــن أصحابهــا عــن التشــكيك يف «الوعــود الكــرى»
التــي طاملــا أطلقتهــا القـراءات األيديولوجيــة الشــاملة للـراث مــن دون أن ترتتَّــب عليهــا آثــار فعليَّــة ت ُعـ ُّم
تجديــد النظــر إىل الـراث ،وتدفــع باتجــاه تغيــر مطــرد ملجموعــة مــن العــادات «العا ِّميــة» و»الســاذجة»
التــي مــا زالــت مســتحكم ًة يف فه ِمــه ومتثُّلِــه .وليــس مــن قبيــل املبالغــة القــول :إن هــذه العــادات -يف
وقتنــا الراهــن -هــي التــي مــا برحــت تحظــى بالقــوة والتأثــر يف ال ـراع الفكــري والســيايس املســترشي
بــن ظهرانينــا يف مناطـ َـق عديــد ٍة مــن فضائنــا العــريب اإلســامي.
ـكل نــو ٍع مــن القـراءات
وبالرجــوع إىل التصنيــف الــذي ننطلــق منــه ،فإنــه يبــدو مــن الوهلــة األوىل أن لـ ِّ
ـاص الــذي يتحـ َّدد انطالقًــا مــن املسـلَّامت واملبــادئ الجاهــزة التــي يصــدر عنهــا يف االســتعادة.
تراثَــه الخـ َّ
فالتقليديــون يفرتضــون أن النســخة التــي بــن أيديهــم للـراث هــي األشـ ُّد تطاب ًقــا مــع حقيقتــه وهويتــه
األصليــة ،وأنهــم متكَّنــوا مــن االهتــداء إليهــا اعتــا ًدا عــى نه ـ ٍج إحيــا ٍّيئ ســمح لهــم باســتعادة املضامــن
كل مــن يتعامــل مــع الـراث عــى غــر
الرتاثيــة مــن دون املســاس بهــا أو تغيــر مالمحهــا .وبهــذا يعــدون َّ
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هــذا األســاس عابثًــا بحقائقــه ،ومقوضً ــا ُصوح معانيــه وســامتها ،يف حــن يعــرض الحداثيــون عــى تلــك
النســخة ،ويشـكِّكون يف قيمتهــا؛ ألنهــا يف نظرهــم حصيلـ ُة ف ْهـ ٍـم جامـ ٍـد للـراث ،كــا أنهــا ال تعــدو أن تكــون
ـر وغــر منتـ ٍج ملضامـ َن وقضايــا ال يســوغها العــر وال تســتجيب ملقتضيــات أحوالــه.
مجـ َّرد تكـرا ٍر ُمبتـ َ
لقــد ارتســم هــذا التبايــن الرصاعــي يف متثُّــل الـراث منــذ البدايــات املب ِّكــرة للتفكــر يف رشوط النهضــة،
وظـ َّـل مرتس ـ ًخا فيــه ومالز ًمــا لــه بصــورة تح َّولــت معهــا عالقــات النهضويــن بعضهــم ببعــض إىل عالقـ ٍ
ـات
يطبعهــا الخصــا ُم ،ويســيطر عليهــا عنـ ُـف األحــكام وغلواؤهــا.
فالتوقــف عنــد املعــارك واملســاجالت التــي دارت بــن األجيــال األوىل مــن النهضويــن حـ َ
ـول عــدد مــن
القضايــا الرتاثيــة وصلتهــا بالحــارض؛ كقضيــة الخالفــة ،والترشيــع الفقهــي ،وتاريــخ اإلســام ،واللغــة ،والفكــر،
ـس بوضــو ٍح كيــف عـ َّـرت تلــك املســاجالت بقــو ٍة عــن ذلــك التبايــن ،وكيــف
واألدب وغريهــا -يجعلنــا نلمـ ُ
متعارضــن تعارضً ــا جذريًّــا يف
ِْ
عكســت منــذ البدايــة انشــطار التفكــر النهضــوي يف الــراث إىل تياريْــنِ
(((
ـي اس ـتُبيحت فيــه
الرؤيــة واملنهــج  .وتب ًعــا لهــذا أمــى ال ـراث ذاتــه مجــالً لترصيــف رصا ٍع أيديولوجـ ٍّ
أشــكال متفاوتــة مــن العنــف واملواجهــة ،وقُــذف اســتنا ًدا إليــه باملضامــن الرتاث َّيــة يف حلبــة مغلقــة مــن
كل طـ ٍ
ـرف منهــا معســك ًرا مضــا ًّدا للمعســكر اآلخــر ،و ُمجا ِب ًهــا
الن ـزاع تتجاذبهــا ثنائيــات متنابــذة ميثــل ُّ
لــه بالطعــن والتشــنيع (املحافظــون /املجــددون ،التقليديــون /الحداثيــون ،النصيــون /العقالنيــون ،قــوى
الظــام /قــوى العقــل ،الرجعيــون /التقدميون...إلــخ).
وال نتص ـ َّور حت ــى الي ــوم أن موجب ــات ذل ــك العن ــف ق ــد ت ــوارت أو خ َّف ــت ل ــدى ع ــد ٍد م ــن أصح ــاب
املش ــاريع القرائ َّي ــة لل ـراث ،فه ــي ال ت ـزال تغ ــذي مجموع ـ ًة منه ــا ،وتؤث ــر فيه ــا به ــذه الدرج ــة أو تل ــك،
ع ــى الرغ ــم م ــن أن مواق ــع النظ ــر إىل الــراث ق ــد تغ ـ َّـرت إىل حــ ٍّد م ــا ب ــن م ــا كان ــت علي ــه عن ــد
األجي ــال املتق ِّدم ــة م ــن النهضوي ــن ،وم ــا ص ــارت علي ــه عن ــد األجي ــال املتأخ ــرة م ــن ق َّرائ ــه ودع ــاة
ٍ
وأدوات للمقارب ــة والتحلي ــل .ويكف ــي أن نش ــر يف
ـج
تجدي ــده؛ وذل ــك بفع ــل م ــا اس ــتج َّد م ــن مناه ـ َ
ه ــذا الخص ــوص إىل أح ـ ِـد املواق ــف التجديدي ــة املتأخ ــرة لنلم ــس م ــن خ ــال الس ــجال الواس ــع ال ــذي
ى يف املعـ ِ
ـارك والخصومــات التــي اندلعــت يف مــر بــن معســكريْنِ :
(((
نشــر هنــا إىل منــوذج ممثِّــل لهــذا الـراع كــا تجـ َّ
كل مــن :مصطفــى صــادق الرافعــي ،وأحمــد زيك باشــا ،ومحمــد فريــد وجــدي ،وشــكيب
أحدهــا يُنعــت باملحافــظ ،وبــرز فيــه ٌّ
كل مــن :ســامة مــوىس ،وأحمــد لطفــي الســيد ،وعــي عبــد الـرازق،
أرســان ،ورشــيد رضــا ،وغريهــم .والثــاين يُنعــت باملجــدد ،ومثَّلــه ٌّ
وطــه حســن ،وغريهــم .واملعــروف أن الـراع بــن هذيــن املعســكرين قــد تشـ َّعب كثـ ًرا إىل درجــة احتــداده بــن أطـراف املعســكر
الواحــد ،نتيج ـ َة تعارضهــم يف التعامــل مــع القضايــا الرتاثيــة ،وتفاوتهــم بــن الغلــو واالعتــدال يف قبولهــا أو رفضهــا.
وميكــن الرجــوع إىل هــذه املعــارك واالطــاع عــى جذورهــا وتفاصيلهــا يف كتــاب «املعــارك األدبيــة يف مــر منــذ 1939 /1914م» ألنــور
الجنــدي ،وت ْك ُمــن أهميــة هــذا الكتــاب تحديـ ًدا يف جمــع الوثائــقِ املتف ِّرقــة املتعلِّقــة بالســجال الفكــري واألديب والســيايس الــذي نشــب
يف مــر بــن دعــاة النهضــة مبــارش ًة بعــد الحــرب العامليــة األوىل ،وتوثيقــه ،وتصنيــف القضايــا األساســية التــي دار حولهــا.
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ـباب العن ــف املش ــار إلي ــه ،ومس ــوغاته األيديولوجي ــة مل ترتاج ــع ح َّدته ــا؛ ب ــل م ــا زال ــت
اس ــتثاره أ َّن أس ـ َ
ُم ْســتَ ِع َر ًة ومتواصلــ ًة ،يق ــول ن ــر حام ــد أب ــو زي ــد:
«وإذا كان مــن حــق كل باحـ ٍ
ـث أن يســاهم يف تجديــد الـراث ،فــا شـ َّـك أن الهيمنــة والســيطرة ســتكون
ألنصــار أشــد اتجاهــات ال ـراث تخل ًفــا ورجعي ـ ًة بحكــم ســيطرة هــذه االتجاهــات عــى مجمــل ال ـراث
لفــرة طويلــة  ...إن مطلــب التجديــد عــى وجاهتــه وأهميتــه إذا مل يســتن ْد إىل ف ْهــم «علمــي» لألصــول
ـؤدي إىل تكريــس أشــد عنــارص الـراث تخل ًفــا ،إىل
املوضوعيــة التــي قــام الـراثُ عــى أساســها -كفيـ ٌـل بــأن يـ َ
جانــب أنــه يســاند -دون وعــي -أشــد القــوى ســيطر ًة وهيمنـ ًة ورجعيــة يف الواقــع الراهــن»(((.
ـاج إىل عنــا ٍء كب ـرٍ ليقــع فيــه عــى ح ـ َّدة األحــكام العنيفــة التــي
إن املتأمــل يف هــذا املوقــف ال يحتـ ُ
يصدرهــا صاحبــه ،ســواء ضــد املواقــف املنافســة ،أو ضــد الـراث نفســه ،حــن ينعــت جملــة مــن اتجاهاتــه
الفكريــة بالتخلُّــف والرجع َّيــة .كــا يســتطيع أن يلمــس بجــا ٍء مــا فيــه مــن دعوة رصيحــة إىل ج ْعــل الرتاث
واجهـ ًة مــن واجهــات التدافــع االجتامعــي ،وتحويلــه إىل ســاح ٍة نضاليـ ٍة فســيح ٍة للمجابهــة األيديولوجيــة
وخــوض الـراع .باإلضافــة إىل قيامــه ســلفًا عــى نزعـ ٍة انتقائيـ ٍة واضحـ ٍة يف التعامــل مــع الـراث ،وتقوميــه
انطالقًــا مــا ميليــه الواقــع الراهــن مــن ضغــوط وإكراهــات.
يتجســد يف هــذا املوقــف الداعــي إىل تجديــد ال ـراث ويف عــد ٍد
ومــن دون شـ ٍّـك ،فــإن العنـ َـف الــذي َّ
ـف التقليديــة املضــادة ،وينعكــس فيهــا بالقــدر ِ
يتجســد أيضً ــا يف املواقـ ِ
نفســه مــن الح ـ َّدة
مــن نظائــرهَّ ،
والرشاســة .ومــا يرتتَّــب عــى هــذا بالتأكيــد هــو أن ال ـراث يف ذاتــه ال يغــدو لــه مــن وجــود َّإل داخــل
النســخ التــي اصطنعتهــا لــه هــذه املواقــف ،وهــي النســخ التــي ينفــي بعضهــا بعضً ــا ويلغيــه ،ال عــى
فهــا محايثًــا ،والنفــاذ إىل حقائقهــا الذاتيــة ومحتوياتهــا
أســاس االختــاف يف فهــم النصــوص الرتاثيــة ً
والتحصــن بهــا يف
املعرفيــة املتن ِّوعــة ،وإمنــا عــى أســاس إرادة متلُّــك هــذه النصــوص متل ـكًا أيديولوج ًّيــا
ُّ
مجريــات الــراع االجتامعــي واملعــريف مــن ِق َبــل البعــض ،أو عــى أســاس اســتبعادها والحكــم بعــدم
صالحيتهــا مــن ِق َبــل البعــض اآلخــر.
وبنــا ًء عــى هــذا ،نؤكِّــد أن الحاجــة إىل الـراث ال ترتـ ُّد إىل األُفــق الرصاعــي الــذي حرشتــه فيــه املواقــف
تحصــل يف ماضينــا
النهضويــة املتخاصمــة ،فالـراث ظـ َّـل وسـ ُّ
ـيظل تجربـ ًة فكريـ ًة وتاريخيـ ًة تحيــل عــى مــا َّ
مــن حقائـ َـق ومعــانٍ وقيـ ٍـم هــي يف اآلن ِ
نفســه مــدار مــا مــى مــن هويتنــا ووجودنــا ،ومــدار الــذي مــا
انفـ َّـك يعــود منهــا ويتواتــر .وبذلــك فمهــا بلــغ الـراع بــن املتخاصمــن عــى الـراث مــن حـ َّدة ورضاوة،
فإنــه لــن ميثــل أكـرَ مــن أرضيــة تاريخيــة قبليــة لتفكرينــا ،وحصيلــة ممتـ َّدة وغــر ناجــزة مــا ك َّنــا عليــه
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ـتقبل؛ إذ ينحــدر إلينــا مــن طريــق
رضا ،ومــا ميكــن أن نكــون عليــه مسـ ً
ماض ًيــا ،ومــا نحــن عليــه حــا ً
تظــل قابعــ ًة
«اســتمرارية الــراث»((( عــد ٌد مــن النصــوص والتصــورات واملفاهيــم والتقوميــات التــي ال ُّ
يف زاويــة مــا خــارج الزمــن ،أو واقع ـ ًة عــى الهامــش مــن أُفقنــا ووجودنــا التاريخ َّيـ ْـن؛ بــل تنتقــل إلينــا
وتتسـلَّل إىل حارضنــا لتُشــعرنا أولً باختالفاتنــا املتأصلــة يف كل أفــقٍ مــن آفاقنــا الزمنيــة املتالحقــة ،وتــؤزم
ب َع ْو ِدهــا املتواتــر إلينــا وهـ َم تطابقنــا إن مــع ماضينــا أو مــع حارضنــا ،ولتجعلنــا ثان ًيــا وج ًهــا لوجــه أمــام
تناهــي وجودنــا التاريخــي ،وتدفعنــا إىل اإلق ـرار بعجزنــا عــن خــوض تجربتنــا الدنيويــة يف العــامل ب ُب ْعــد
ـي واحـ ٍـد مــردود قط ًعــا وبإطــاق إ َّمــا إىل املــايض عــى نحــو مــا يتو َّهــم ذلــك التقليديــون ،وإ َّمــا إىل
زمنـ ٍّ
الحــارض عــى نحــو مــا يدافــع عــن ذلــك الحداثيــون.
تجل من
ـي من تجليــات وجودنا الدنيــوي يف العــامل؛ أي ٍّ
مــا ينحــدر إلينــا مــن ماضينــا -إذن -هــو ٍّ
تجل زمنـ ٌّ
تجليــات وجــو ٍد ال يكـ ُّـف عــن التفاعــل بــن ما تح َّقــق منه يف املــايض ،وما يتح َّقــق منه يف الحــارض ،وما ميكن
حيوي مــن أبعاد كينونتنــا ،وإمكا ٌن من
أن يتح َّقــق منــه يف املســتقبل .ولذلــك فــا يأتينا من الرتاث هــو بُ ْع ٌد
ٌّ
إمكانــات فهــم حــدود أُفقنــا الراهــن ،وحافـ ٌز مــن الحوافــز املالزمــة الســتمرارنا ،ومــن ثَـ َّم فهو يبقــى واح ًدا
مــن البواعـ ِ
ـث و»املوجهــات املمكنــة التــي نسرتشــد بهــا يف انتظاراتنــا واختياراتنا»((( املســترشفة للمســتقبل.
وباإلضافــة إىل هــذا ،فــإن الـراث ليــس حلقـ ًة زمنيـ ًة مجــرد ًة مــن صريورتهــا ،أو متعاليـ ًة عليهــا بنحـ ٍو
ميكــن معــه للحلقــات الالحقــة أن تتق َّمصهــا وتتامهــى معهــا مثلــا يبــدو هــذا عنــد التقليديــن ،وهــو
ليــس كذلــك بالحلقــة التــي انقطعــت ع َّنــا وانقطعنــا عنهــا كــا هــو األمــر يف تص ـ ُّور الحداثيــن.
إنه خربة برشية ودنيوية بالحقيقة يف سياقٍ
أي حظوة «فوق
فكري
وتاريخي مح َّدد ،وبذلك فهو ال ينطوي عىل ِّ
ٍّ
ٍّ
تاريخية» ( )suprahistoriqueيتصف بها مقارن ًة مبا تواىل بعده من أزمنة وأحقاب ،ويكتسب مبقتضاها ميز َة
حصنها.
زمنٍ
يتعي أن تحتكم األزمنة الالحقة إىل سلطته ،وتستم َّد من معايريه ما يُس ِند مرشوعيتَها ويُ ِّ
مرجعي َّ
ٍّ
إن الـراث ال يتحـ َّدد عــى هــذا النحــو ،إنــه ال يعــدو أن يكــون أف ًقــا زمنيًّــا مــن آفــاق ميتـ ُّد بعضهــا يف
رضب مــن
بعــض ،وتتفاعــل فيــا بينهــا مــن دون تفاضــل أو تراتــب؛ ذلــك أن الزمــن ال ينقــاس بإقحــام أي ٍ
ميثِّــل هــذا املفهــوم واح ـ ًدا مــن املفاهيــم التــي تعتمــد عليهــا التأويليــة الفلســفية يف إعــادة تحديــد ماهيــة ال ـراث ورد
(((
االعتبــار إليــه .وقــد ركَّــز عليــه غادامــر يف كتابــه «الحقيقــة واملنهــج» ،مؤكـ ًدا أن الـراث ليــس أف ًقــا مــى وانقطــع ع َّنــا ،وأن فهمــه ال
ـأت َّإل بحــدود ذلــك املــايض؛ بــل إننــا نفهمــه يف ضــوء انحــداره إلينــا وانتقالــه املتواتــر إىل أُفقنــا مــن خــال انصهــار اآلفــاق الزمنيــة
يتـ َّ
ً
وامتــداد بعضهــا يف بعــض .األمــر الــذي يجعــل مــن أفقنــا هــذا حصيلـة مــن الحــوار والتفاعــل مــع اآلفــاق الســابقة ،وأنــه أفـ ٌـق مل يكــن
لــه أن «يتشـكَّل ألبتَّــة دون أفــق املــايض» (ص 147مــن الرتجمــة الفرنســية املذكــورة أســفله):
H.G. Gadamer, Vérité et méthode, p. 147.
)(9
G. Vattimo, Etique de l’interprétation, (1989), p. 43, tr. Fr., La découverte, Paris, 1991.
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املعياريــات الخارجيــة فيــه ،وال بإســقاط أي نــو ٍع مــن الرتاتبيــات القيميــة عليــه ،وإمنــا ينقــاس بصريورتــه
ومنطــقِ حدوثــه.
كل مــن
ـي أخضــع ًّ
وعــى هــذا األســاس اســتحكم يف القراءتــن التقليديــة والحداثيــة للـراث منــز ٌع رصاعـ ٌّ
ـاري حــا ٍّد غــر نابـعٍ مــن تحقُّقهــا ومنطــقِ حدوثهــا التاريخــي ،بــل نابــع
املــايض والحــارض لتقاطـ ٍ
ـب معيـ ٍّ
مــن فصلهــا عــن صريورتهــا ،وإســقاط تعــارض أيديولوجــي عليهام ،وهــو ما جعلهــا يســتحيالنِ يف الوعي
ـن يُغ ِّيــب أحدهــا اآلخــر وينفيــه ،فــإذا كان املــايض
ـن متقاطبـ ْ ِ
ـن أو مرجعيـ ْ ِ
ـن معياريـ ْ ِ
النهضــوي إىل زمنـ ْ ِ
مــن وجهــة نظــر التقليديــن هــو الزمــن املرجعــي الــذي يُق ِّومــون يف حــدود معياريتــه وتعاليــه مجمــو َع ما
تعاقــب بعــده مــن أحقــاب ،ويُر ِّممــون اســتنا ًدا إىل «كامله» و»ســدا ِده» مــا يفرتضونه «اختــاالت» ومواطن
«قصــور» يف إنجازاتهــا ،فــإن الحــارض مــن وجهة نظــر الحداثيني هو الزمــن املرجعي الذي يف ضــوء معياريته
و»كاملــه» أيضً ــا يق ِّو ُمــون قصــو َر إنجــازات األزمنــة الســالفة ،ويتعقبــون مظاه ـ َر نقصهــا وعــدم كفايتهــا.
لقــد اختُــزل املــايض والحــارض عنــد دعــاة التقليــد ودعــاة التجديــد عــى ح ـ ٍّد ســواء إىل ســانكرونيتني
متعارضت ــن تنف ــرد الواح ــدة منه ــا يف وع ــي ه ــذا الط ــرف أو ذاك بخ ـزان جاه ــز م ــن الحل ــول يتع ــارض
م ــع ذل ــك ال ــذي تنف ــرد ب ــه الس ــانكرونية/التزامنية املقابل ــة .غ ــر أن مراهن ــة الطرفَ ـ ْـن ع ــى جاهزي ــة
الحلــول التــي تتيحهــا هــذه الســانكرونية/التزامنية أو تلــك مل تُ ْفـ ِ
ـض بفكــر النهضــة إىل بلــوغ مــا س ـطَّره
م ــن أه ــداف ورام ــه م ــن مقاص ــد ،ب ــل أفض ــت ب ــه إىل أق ــى ح ــاالت االغ ـراب ع ــن الواق ــع ومتغريات ــه
الجاريــة ،وعــن الفكــر ذاتــه مــن حيــثُ كــو ُن مهمتــه ال ت ْك ُمــن يف استنســاخ الحلــول والوصفــات العالجيــة
الجاه ــزة؛ ذل ــك أن الفك ــر بق ــدر م ــا أم ــى يُف ــرض علي ــه م ــع دع ــاة التقلي ــد أن يعي ــش اغرتابً ــا ع ــن
ـال ع ــن رشوطه ــا ومقتضياته ــا ،ب ــات أيضً ــا
التجرب ــة الراهن ــة لألف ــق الزمن ــي ال ــذي ينتس ــب إلي ــه ،وانفص ـ ً
اب ذات ــه ،لك ــن م ــع منابع ــه األوىل وتجارب ــه الس ــابقة.
م ــع دع ــاة الحداث ــة ُي ــى علي ــه أن يعي ـ َ
ـش االغ ـر َ
أساســا يف مجاوزتــه
إن مه َّمــة الفكــر ال تتجـ َّـى يف َخلْــقِ االغـراب وتكريــس مظاهــره ،بــل إنهــا تتجـ َّـى ً
وتفكيــك بــؤره وأســبابه؛ وذلــك بإبــداع الحوافــز والــروط املنتجــة التــي بهــا يغــدو ممك ًنــا االهتــداء إىل ما
ينبســط بــن ماضينــا وحارضنــا مــن ُعــرى التفاعــل والتواصــل ،وتعميــق النظــر يف وشــائ ِج ال َّن َســب والقــرىب
ارتكاســا نحــو املــايض وال إقام ًة فيــه ،ومــا كان اســتغراقًا مطلقًا يف
التــي تجمــع بينهــا .لذلــك مــا كان الفكــر
ً
الحــارض واندما ًجــا جذريًّــا فيــه؛ بــل الفكــر اســتذكار ( )remémorationملــا تبـ َّدى يف املــايض مــن كينونتنــا،
اج يف مجريــات انبثــاق هــذه الكينونــة،
ولــذاك الــذي مــا انفـ َّـك منهــا يحــدث ويصــر ويتبـ َّدى( .((1إنــه انــدر ٌ
ـح لــه أن يكــو َن توج ًهــا نحــو املســتقبل ،وتطل ًعــا
واقـراب فهمــي مــن صــرورة تحقّقهــا عــر األزمــان مبــا يتيـ ُ
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عن الفكر مبا هو «استذكار» ،أو مبا هو احتفاء بالذاكرة حسب عبارة نيتشه ،انظر:
- M. Heidegger, Qu’apelle-t-on penser ?, 1954, tr. Fr., P.U.F, Paris, 1959.
- G. Vattimo, Etique de l’interprétation.
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إليــه مــن خــال مــا تســمح بــه إمكانــات الحــوار بــن املــايض والحــارض مــن إبــدا ٍع ألســئلة جديــدة،
اســتفهامات وانتظــار ٍ
ٍ
واحتــكام إىل اختيــارات(.((1
ات قامئــة ،وإبــدا ِء مواقــف وتقوميــات،
وجــواب عــى
ٍ
ٍ
ـح كيــف أن ال ـراع الــذي الزم عالقــة املواقــف النهضويــة بعضهــا ببعــض ،اتَّجــه
وارتباطًــا بهــذا يتضـ ُ
بالـراث إىل وجهــة غــر الوجهــة الفكريــة التــي كان بهــا خـرات متن ِّوعــة باملعنــى والحقيقــة يف تجلياتهــا
التاريخيــة والعلميــة والجامليــة.
لقــد ات َّجــه بــه إىل وجهــة وظيفيــة وذريعيــة ( )pragmatisteتقــي باســتعامله إيجابًــا أو ســل ًبا يف
تحقيــق غايـ ٍ
ـات وأغـر ٍ
اض ســياقيَّة ال ت َّدعــي نصوصــه ومضامينــه القــدرة عــى تحقيقهــا؛ ذلــك أننــا ال نجــد
نفســه منزلــة األصــل لــكل مــا ينبثــق الح ًقــا ،كــا ال
يف تراثنــا مــا جعلــه يســتعيل عــى األزمنــة اآلتيــة ُمب ِّوئًــا َ
ـي يُلــزم األزمنــة الالحقــة -ومنهــا زمننــا -بــأن
ميكــن أن نعــر فيــه عــى مــا يشــبه االدعــاء بأنــه أصـ ٌـل تاريخـ ٌّ
تقتبــس منــه أصنافًــا جاهــز ًة مــن الحلــول واملقاربــات العالجيــة ملعضالتهــا وأعطابهــا التاريخيــة.
وإىل جانــب هــذا أيضً ــا ال نصــادف يف تراثنــا مــا يســتحثنا عــى معاملــة معانيــه مبعايــر الصــدق والكذب،
وذلــك كــا لــو كان يقـ ِّدم إلينــا نفســه بوصفــه مجموع ًة مــن املعــاين املنطق َّيــة املج َّردة التــي متى رأينــا أنها
متوافقـ ٌة مــع عرصنــا قضينــا بصوابهــا وصدقهــا ،ومتــى اختـ َّـل فيهــا ذلــك قضينــا بكذبهــا وعــدم صالحيتهــا.
إن الـراث مــا كان قـ ُّط قضايــا منطقيَّــة مجـ َّردة تخضــع ألحــكام الصــدق والكــذب ،فهــو يف ذاتــه يــأىب
كل تقويـ ٍـم ملضامينــه ومعانيــه بالشــكل الــذي يجعلهــا متتثــل ملنطــقٍ ثنــا ِّيئ القيمــة يقــي بقبــول جــزء
منه ــا ،واس ــتبعاد الج ــزء اآلخ ــر .ولعل ــه ح ــن ي ــأىب ه ــذا التقوي ــم فلك ــون املعي ــار األس ــايس املعت َم ــد في ــه
ـتق مــن ســياقها الخــاص بنح ـ ٍو ميكِّننــا يف حــدود هــذا
غ ـ َر ناب ـعٍ مــن تجربــة ال ـراث الذاتيــة ،وغــر مشـ ٍّ
الســياق مــن الوقــوف عــى أوجــه الفاعليــة التاريخيــة لتلــك التجربــة ،وتبـ ُّـن مراتــب وجاهتهــا الفكريــة؛
بــل لكــون ذلــك املعيــار اس ـتُم َّد مــن تجربــة الحــارضِ ،
وصي ـ َغ عــى مقتــى أحوالهــا ومقــاس متطلباتهــا.
لقــد اقتُلعــت التجربـ ُة الرتاثيــة مــن ســياقاتها التاريخيــة الحيَّــة التــي تحقَّقــت يف كنفهــا ،و ُربــط فهمهــا
بحــدود سـ ٍ
الخاصــة؛ وبذلــك وقــع هــذا الفهــم عنــد
ـياقات مغايــرة غــر نابعــة مــن صميــم مقتضياتهــا
َّ
كل مــن التقليديــن والحداثيــن يف آفــة التخليــط بــن الســياقات ،ونجــم عنــه إســناد معــانٍ إىل نصـ ٍ
ـوص
ٍّ
ومعـ َ
ـارف غــر متناســبة مــع اعتباراتهــا الســياقية اللصيقــة بهــا.
فالتقليديــون ج ـ َّردوا ال ـراث مــن ســياقاته الحيويــة األصليــة ،وقذفــوا بــه إىل الحــارض ليتمكَّنــوا مــن
الخاصــة .أمــا الحداثيــون
اســتعامله فيــه كــا لــو كان منبثقًــا حقيقــ ًة مــن صلــب تجربتــه وســياقاته
َّ
G. Vattimo, Etique de l’interprétation, p.42.
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فعمــدوا إىل انتقــاء عينـ ٍ
بحشهــا يف خانــة بعــض
ـات مخصوصـ ٍة مــن النصــوص واملعــارف الرتاثيــة ،وجازفــوا ْ
النزعــات الفكريــة الحديثــة كاملاديــة واملثاليــة والوجوديــة وغريهــا ،بــل إن هــذه املجازفــة ال تـزال مســتم َّر ًة
مــع طائفــة مــن القـ َّراء حــن يربطــون بــن عــد ٍد مــن العلــوم الرتاثيــة وعــد ٍد مــن العلــوم الحديثــة دومنــا
مراعــاة لتبايــن ســياقاتها واختالفهــا.
نفســـها مـــن خـــال تحقُّقهـــا يف ســـياقها
يُضـــاف إىل هـــذا أن التجربـــة الرتاثيـــة ال تهـــب لنـــا َ
ركام س ــاكنٍ م ــن املضام ــن املتفرق ــة واملعزول ــة؛ إنه ــا تن ــدرج يف
التاريخ ــي ك ــا ل ــو أنه ــا عب ــارة ع ــن ٍ
كل تج ـ ٍّـل م ــن تجلياته ــا الفكري ــة ع ــن االرتب ــاط بحي ــاة
منظوم ــة حيويَّــة متكامل ــة ومتفاعل ــة ال يك ـ ُّـف ُّ
القدم ــاء ،وااللتص ــاق بش ــؤونهم وتفاصي ــل وجوده ــم .ك ــا ال يتوق ــف م ــا أُنتَ ــج فيه ــا م ــن مع ـ َ
ـارف،
ٍ
نصـــوص عـــن التفاعـــل والتواصـــل ضمـــن الحـــدود الزمنيـــة لألســـئلة
ومـــا تخلَّـــق يف أحشـــائها مـــن
واملوضوع ــات الت ــي خاض ــت فيه ــا ،وللتص ــورات العلمي ــة وال ــرؤى الجاملي ــة الت ــي أبدعته ــا .وبذل ــك
فح ــن تع ــود إلين ــا ه ــذه التجرب ــة ،فل ــي يت ــأىت بينه ــا وبينن ــا انعق ــاد ح ــوار فك ــري متكاف ــئ ال مج ـ َ
ـال
في ــه النقي ــاد أح ــد الطرفَ ـ ْـن لآلخ ــر ،أو اس ــتعالئه علي ــه؛ ح ــوار قوام ــه تب ــادل اإلصغ ــاء ،والبح ــث ع ــن
الس ــبل املوصل ــة إىل أف ــقٍ م ــن التفاه ــم ( )intercompréhensionاملنت ــج ،ال ــذي بق ــدر م ــا يدفعن ــا
ُّ
إىل تجدي ــد فهمن ــا مل ــا أُب ــدع يف تل ــك التجرب ــة م ــن نص ـ ٍ
ـوص ومع ـ َ
ـارف وتوس ــيع نظرتن ــا إليه ــا ،يدفعن ــا
أيضً ـــا إىل مراجعـــة العديـــد مـــن يقينياتنـــا وبداهاتنـــا اللصيقـــة بتجربتنـــا الحـــارضة ،وبنظرتنـــا إىل
هويتن ــا وذواتن ــا(.((1
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مــن الــدروس العميقــة التــي ميكــن إفادتهــا مــن نيتشــه وهــو يقــرأ فكــر قدمــاء اإلغريــق وإبداعاتهــم أن الـراث ال ميثــل
(((1
أي نح ـ ٍو شــاءت ،وت َُس ـ َّد َمس ـ َّده يف اإلع ـراب عــن ِ
نفســه والتعبــر عــن ذاتــه؛ بــل
موضو ًعــا ســاك ًنا ميكــن أن تســتنطقه الق ـراءة عــى ِّ
ٍ
ـتخالصات راجحــة.
متقاســمة ،واالهتــداء إىل اسـ
إنــه ميثــل بُ ْعـ ًدا حيويًّــا قــاد ًرا عــى مشــاركة القـراءة مــا بــن الــذوات يف بلــوغ فهــوم
َ
ولذلــك مــا كان نيتشــه يف ِّكــر يف اإلغريــق فحســب ،وإمنــا كان يف ِّكــر معهــم أيضً ــا ،ويتفاعــل مــع أســئلتهم وقضاياهــم .ومــا كان يرجــع
إىل نصوصهــم وآثارهــم كــا لــو أنــه يرجــع إىل «أشــياء» جامــدة ال روح فيهــا وال حيــاة ،أو إىل كائنـ ٍ
ـات خرســاء ال تنطــق وال تتكلَّــم .لقــد
تعامــل نيتشــه مــع القدمــاء بوصفهــم كائنـ ٍ
ـات تعـ ِّـر وتتكلَّــم ،فأمعــن اإلصغــاء إليهــم ،وشــاركهم الحديــث ،وبادلهــم التســآل والتعـ ُّرف.
لهــذا توصــف اليــوم قراءاتــه الفيلولوجيــة للـراث اإلغريقــي التاريخــي واملتخيــل بأنهــا غايــة يف التـأنِّ وعــدم االندفــاع .بــل لطاملــا أكَّــد
يف بداياتــه الفلســفية وهــو يــدرس يف الجامعــة أنــه أســتاذ «القـراءة املتأنِّيــة» للنصــوص اإلغريقيــة ،وأنــه يكــره أولئــك الذيــن ميــرون
عليهــا مــرور العابريــن املتســكعني ...ومــن ثَـ َّم فبقــدر مــا أتاحــت لــه قراءاتــه التوغـ َـل يف عــوامل القدمــاء والتع ُّمــق يف آثارهــم ،أتاحــت
لــه أيضً ــا استكشــاف حــدود تجربــة الحــارض ،وتعريــة العديــد مــن وجــوه الزيــف الثاويــة يف الصــور الفكريــة النمطيــة والقــارة التــي
صــار يحيــا فيهــا اإلنســان الحديــث ويتقوقــع داخلهــا .بــل إنــه أدخــل العديــد مــن أســباب االرتيــاب يف ثقــة هــذا اإلنســان املطلقــة
والعميــاء يف مركزيتــه الذاتيــة والعقليــة ،ويف العديــد مــن حقائقــه الثابتــة ويقينياتــه الراســخة ...يراجــع يف هــذا الخصــوص:
- F. Nietzsche, Le cas Homère, ed., post., C. Santini/ P. Judet de La Combe, tr.fr., EHESS,2017.
 محمــد الحــرش ،تحــوالت اللغــة وتحــوالت التأويــل :نحــو تأويليــة فيلولوجيــة ،ضمــن كتــاب جامعــي بعنــوان« :يف الحاجــة إىلالتأويــل» ،تنســيق :محمــد الحــرش وعبــد الرحيــم ج ـران (تطــوان :منشــورات مختــر التأويليــات والدراســات النصيــة واللســانية/
كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ،بــاب الحكمــة2018 ،م).

ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻬﻮﺽ
ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ

مضمرات التأسيس ومآزقه:

تســترت يف خطــاب املواقــف النهضويــة مــن الـراث جمل ٌة مــن املضمـرات التأسيســية التي يســتند إليها يف
بنــاء أمنــاط مــن الصيــغ االســتعادية التــي تتحـ َّدد داخلهــا متثالتــه لنصــوص هــذا الـراث ومتونــه املتعـ ِّددة.
ونقصــد بهــذه املضم ـرات تلــك املبــادئ غــر الظاهــرة يف ســطح الخطــاب ،واملو ِّجهــة الشــتغاله الداخــي
بصــور ٍة تكشــف عــن قصــود ثانيــة تتخ َّفــى وراء القصــود الواعيــة التــي صــدرت عنهــا املواقــف النهضويــة
رصاحــ ًة يف تعاملهــا مــع الــراث .واألهــم يف هــذا أن املواقــف املتصارعــة تشــرك يف هــذه املضمــرات،
وتــري يف دواخلهــا بصــورة يــؤول معهــا االختــاف الظاهــر بينهــا إىل مجـ َّرد اختـ ٍ
ـاف أيديولوجــي خارجــي
تثــوي خلفــه النواظــم املعرفيــة ذاتهــا ،وامل ُثــل التأسيســية نفســها.
ـييس( ،((1بالنظــر إىل كــون املبــادئ التــي
وبهــذا املعنــى ميكــن القــول :إن فكــر النهضــة هــو فك ـ ٌر تأسـ ٌّ
تنتظمــه ،واملضمـرات التــي تســترت فيــه يطــرد إرجاعهــا إىل أسـ ٍ
ـاس معــر ٍّيف واحـ ٍـد ،وذلــك مــن الجهــة التــي
يــروم منهــا هــذا املوقــف أو ذاك إخضــاع ال ـراث لصــورة تحديديــة منطيــة ونهائيــة .فعــى الرغــم مــن
االختــاف الظاهــر بــن املواقـ ِ
ـف النهضويــة يف املنطلقــات واملرجعيــات ،فإنهــا تســتوي يف املســعى ذاتِه حني
يُخضــع كل موقـ ٍ
ـف منهــا الـراثَ لصيغــة اســتعادية منطيــة يتصــور أنهــا ممثلــة لحقيقتــه ،وعاكســة ملاهيته.
المقايسة الفيلولوجية:

تنطلـق املواقـف التقليديـة مـن التسـليم الحاسـم مبصدريـة التراث ومرجعيتـه بالنسـبة إىل األزمنـة
يتعين أن تُقـاس عليـه مسـتجدات العصـور الالحقـة ،وت ُق َّوم يف
املتعاقبـة؛ وبهـذا املقتضى فهـو أصـل راسـخ َّ
ضـوء حقائقـه متغريات ُهـا ونوازلُهـا .باإلضافـة إىل أنـه مصـد ُر الحقائـق الـذي ال ينضـب ،واملرجـع الـذي منـه
تسـتم ُّد منجـزاتُ الحـارض صالحيتَهـا وجدارتها .ولذلك تقوم بني املايض وسـائر األزمنـة يف املواقف التقليدية
ٌ
وثوابـت يتيحهـا التراث ،ومن جهـة ثانية
أصـول
مؤسسـة -مـن جهـة -على مـا يُفترض أنه
ُ
عالقـة مقايسـة َّ
مسـتحدثات ومتغير ٍ
ٍ
ات تابعـ ًة لألزمنـة املتتاليـة الحادثـة .فمتـى أبانـت هـذه املتغيرات عن
على مـا يُ َعـ ُّد
كل فك ـ ٍر قــد انغلــق داخــل بنيــات معرفيــة قــارة ،وارت ـ َّد إىل
نقصــد هنــا بالفكــر التأســييس (َّ )pensée fondationniste
(((1
مقــوالت ميتافيزيقيــة صارمــة وثابتــة .وتتخــذ األشــياء والقضايــا التــي يخــوض فيهــا هــذا الفكــر هيئــة «موضــوع ســاكن» يقبــل
الخضــوع للضبــط واإلحــكام ،وينقــاد للســيطرة املعرفيــة واملنهجيــة .ولذلــك ال ينظــر هــذا الفكــر إىل تلــك األشــياء والقضايــا يف حيويــة
حدوثهــا يف تجربــة معيَّنــة ،وإمنــا ينظــر إليهــا ضمــن البنيــات املغلقــة التــي قــام بتجريدهــا فيهــا ،واملقــوالت الصارمــة التــي اختزلهــا
إليهــا .يراجــع يف هــذا الشــأن:
- G. Vattimo, La fin de la modernité :Nihilisme et herméneutique dans la culture post-moderne, 1985, tr. fr.,
Seuil, Paris, 1987.
- G. Vattimo, Etique de l’interprétation.
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وجـ ٍه مـن التشـابه مـع تلك األصول وتوافقٍ مع مسـلَّامتها ،سـ َّوغتها املقايسـة وقضت مبرشوعيتهـا ،وعاملتها
معاملـة فـروع منبنيـة على أصولهـا ومشـتقَّة منهـا ،ومتى أبانت عـن عكس ذلـك ،اختلَّت املقايسـة و ُع َّدت
تلـك املسـتجدات مجـ َّرد «انحرافـات» عـن األصـل ،ومجـ َّرد زيـغٍ عـن أُسسـه املرجعيـة ومقوماتـه املعيارية.
ومــن هــذا األســاس اتخــذ الـراث يف الوعــي النهضــوي التقليــدي مرتبــة األصــل الــذي يعلو عــى مجريات
ـتقل عن حدثانه وصريورته ،فاكتســبت األســبقية التي تُســند إليــه وض ًعا «فيلولوجيًّــا»( ((1مجر ًدا،
الزمــن ويسـ ُّ
ـي ،بــل تعود
وليــس وض ًعــا تاريخ ًّيــا محق ًقــا .وبذلــك كانــت أســبقية فيلولوجيــة ال تعــود بنــا إىل زمــنٍ تاريخـ ٍّ
ـس أو
بنــا إىل ذلــك الزمــنِ األول ،زمــنِ األصــول الخالصــة والحقائــقِ الكاملــة التــي ال يداخلهــا نقـ ٌ
ـص وال لبـ ٌ
قياســا عليــه ســائ ُر األزمنــة التاريخيــة
اشــتبا ٌه .ومــن ثَـ َّم ارتقــى إىل زمــنٍ ذي طبيعــة معياريَّــة وكل َّيــة تحمــل ً
املتناســلة ،وتُعامــل عــى أنهــا مظاهــره الفرعيــة والجزئيــة التــي يتعـ َّـن أن ترتـ َّد إليــه ،وتدخــل يف معنــاه.
لذلــك اســتحال الـراث عنــد التقليديــن إىل منظومـ ٍة ناجــز ٍة مكتفيـ ٍة بحقائقهــا ومغلقــة عــى يقينياتهــا؛
أي اســتحال إىل منظومــة ال تنتســب إىل التاريــخ عــى نحــو مــا جــرى وتح َّقــق ،وإمنــا إىل لحظــة زمنيــة
مثاليــة تتح ـ َّدد انطالقًــا منهــا مظاهــر التشــابه وروابــط القرابــة التــي تجمــع بــن املنظومــة الرتاثيــة ومــا
ســيعقبها مــن مســتجدات ومتغ ـرات.
وبنــا ًء عــى هــذا املوقــع املثــايل الــذي بــات يشــغله ال ـراث يف وعــي التقليديــن ،جعلــوا منــه أكمـ َـل
منــوذج للفكــر ،وافرتضــوا أن حقائقــه تتَّســم بالكفايــة األبديَّــة؛ ولــذا اقتنعــوا أشـ َّد مــا يكــون االقتنــاع بــأن
مــا مــن جديـ ٍـد يتخلَّــق يف الحــارض ،أو ميكــن أن يتخلَّــق يف املســتقبل ،وال يُخــل بتامســك حقائــق ال ـراث
ـابق يف هــذا الـراث؛ إذ يتوقَّــف األمــر فقــط عــى تأكيــد جهــة
وانســجام معانيــه ،إلَّ ويوجــد لــه أصـ ٌـل سـ ٌ
الســبق ،وبيــان وجــه الشَّ ــبه بــن هــذا الجديــد واألصــل الــذي يوازيــه تراث ًّيــا.
َّ
غــر أن املفــارق يف األمــر أ َّن هــذا الجديــد يتخلَّـ ُـق دو ًما يف غفلة مــن التقليديني ،وال ينتبهــون إىل أهميته
ومكمــنِ إفادتــه إلَّ بعــد اســتقراره وتداولــه عــى نطــاق واســع؛ بــل إن َدورهــم ال يتعـ َّدى التــذ ُّرع بالـراث
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ال نســتعمل هنــا كلمــة «فيلولوجيــا» مبعناهــا الفلســفي كــا وردت يف األعــال املب ِّكــرة لفريديريــك نيتشــه ،أو كــا تــرد
(((1
فيــا يُعــرف بالتأويليــة الفيلولوجيــة أو النص َّيــة عــى نحــو مــا دافــع عنهــا بيــر زونــدي ( ،)Peter Szondiوطورهــا الزوجــان :جــون
ومايــوط بــوالك ()Jean/ Mayotte Bollack؛ وإمنــا نســتعملها مبفهومهــا اللســاين املرتبــط بالنزعــة التاريخيــة يف لســانيات القــرن
التاســع عــر ،والقــايض بــأن دراســة لغــة مــن اللغــات ال تســتقيم َّإل بإرجــاع هــذه اللغــة إىل األصــل الــذي انحــدرت منــه .ولــن كان
مــن الــازم أن يكــون هــذا األصــل قــد تح َّقــق تاريخيًّــا وتَ ثَّــل يف أقــدم حالــة لغويــة ممكنــة بالنســبة إىل أرسة لغويــة محـ َّددة ،فــإن
الفيلولوجيــن افرتضــوا أنــه أصــل مجـ َّرد يتخــذ موق ًعــا فــوق مجريــات الزمــن ،وترتـ ُّد إليــه نظريًّــا الحــاالت اللغويــة القدميــة والحديثــة
عــى حـ ٍّد ســواء .ومــن ثَـ َّم انتهــوا إىل أن مختلـ َـف أشــكال التطــور التــي شــهدتها هــذه الحــاالت غـ ُر مشــتقَّة مــن حالــة قدميــة تعيَّنــت
تاريخيًّــا؛ وإمنــا هــي مشــتقَّة مــن أصــلٍ «فــوق تاريخــي» اصطنعــوه نظريًّــا وتجريديًّــا ...وقــد بلــغ األمــر ببعضهــم إىل ح ـ ِّد خلــقِ
«لغــة» مــا تكلَّمهــا قـ ُّط قــوم مــن األقــوام وال ُو ِجــدت تاريخيًّــا ،وع ِّدهــا لغــة ذلــك األصــل.

ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻬﻮﺽ
ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ

ـهام منهــم يف إقامــة حــوا ٍر بينــه وبــن املمكنــات
أي إسـ ٍ
إلق ـرار هــذا الجديــد بـــ «أثــر رجعــي» مــن دون ِّ
الرتاثيــة املتاحــة ،أو املشــاركة يف ســرورة إغنائــه وتطويــره .ولنــا يف العديــد مــن النظريــات الحديثــة يف
العلــوم اإلنســانية مــا يوضِّ ــح هــذا ،فلطاملــا تجاهــل التقليديــون هــذه النظريــات ورصفــوا اهتاممهــم عــن
مســتجداتها ،لكنهــم اضطــروا إىل قبولهــا ولــو جزئ ًّيــا بعــد اتســاع انتشــارها ،وبعــد مصادفتهــم يف ال ـراث
مــا افرتضــوه أدلَّــة وقرائـ َن تؤكِّــد أســبقيته عليهــا.
حملة ألوجــه متعارضة،
واملثــر لالســتغراب يف هــذا الخصــوص أ َّن بعـ َ
ـض املعــارف الرتاث َّيــة تغدو عندهــم َّ
فريبطونهــا تــار ًة بتصـ ُّور وتــار ًة بآخـ َر مخالـ ٍ
ـف ال يوجــد بينهــا مــا يوجــب الربـ َط ويسـ ِّوغه .وهكــذا نلفــي
ـابق عــى اللســانيات
ـوي وسـ ٌ
منهــم َمــن ينعــت النحــو العــريب القديــم -عــى ســبيل املثــال -بأنــه نحـ ٌو بنيـ ٌّ
ـدي ،بــل يحســبه ســابقًا عــى مــا
البنيويــة يف مرحلــة ،وينعتــه أيضً ــا يف مرحلــة أخــرى بأنــه نح ـ ٌو توليـ ٌّ
كل ذلــك عندهــم مــن دون
جــاءت بــه هــذه النظريــة اللســانية مــن مكتســبات ومســتجدات .ويجــري ُّ
ـارف الرتاثيَّــة واملعـ ِ
ـن لالختالفــات املعرفيــة (اإلبســتيمولوجية) والتاريخيــة التــي تقــوم بــن املعـ ِ
ـارف
تبـ ُّ ٍ
الحديثــة ،وأيضً ــا مــن دون اســتثام ٍر ملــا يف الـراث مــن إمكانــات وإرهاصــات ،وتفعيلهــا إ َّمــا عىل نحــو دامج
لهــا يف األنســاق املعرفيــة والتصوريــة الحديثــة( ،((1وإ َّمــا عــى نحــو مــؤزِّم لهــذه األنســاق ومجــاوز لهــا.
مفهــوم «التفعيــل الدامــج» هــو مفهــوم اقرتحــه األســتاذ أحمــد املتــوكل يف مداخلــة ألقاهــا حــول صيــغ تفعيــل البالغــة
(((1
العربيــة القدميــة ووصلهــا بالتصــورات البالغيــة الحديثــة ،وكان ذلــك مبناســبة انعقــاد نــدوة علميــة يف موضــوع« :البالغــة العربيــة
واملقاربــات النصيــة الحديثــة :انفصــال أم اتصــال؟» (كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ،عــن الشــق ،الــدار البيضــاء 17 ،و 18مــارس/آذار
كل مــن «التفعيــل التأريخــي» للبالغــة و»التفعيــل االســرجاعي» املعمــول بهــا
2004م) .وقــد جــاء اقرتاحــه لهــذا املفهــوم يف مقابــل ٍّ
يف عــدد وافــر مــن الدراســات البالغيــة العربيــة الحديثــة .وم َّيــز األســتاذ املتــوكل مــا قــام بــه يف جملــة مــن أعاملــه وأبحاثــه اللســانية
املنفتحــة عــى الـراث اللغــوي والبالغــي العــريب القديــم بأنــه ينــدرج يف ســياقٍ معــر ٍّيف يقــوم عــى تفعيــل هــذا الـراث تفعيـ ًـا دام ًجــا
لــه يف األنســاق التصوريــة الحديثــة ،لســانية كانــت أو تداوليــة أو فلســفية لغويــة .يراجــع يف هــذا الخصــوص:
- A. Moutaouakil, Réflexions sur la théorie de la signification dans la pensée linguistique arabe, Faculté des lettres, Rabat, 1982.
 أحمــد املتــوكل ،اقرتاحــات يف الفكــر اللغــوي العــريب القديــم لوصــف ظاهــرة االســتلزام التخاطبــي ،ضمــن كتــاب« :دراســات يف نحــواللغــة العربيــة الوظيفــي» (الــدار البيضــاء :دار الثقافــة ،ط1986 ،1م).
 أحمد املتوكل ،املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب :األصول واالمتدادات (الرباط :دار األمان ،ط2006 ،1م).هــذا وقــد أتيــح لنــا املجــال مبناســبة النــدوة املذكــورة ملناقشــة األســتاذ املتــوكل يف تصــوره الدقيــق واملتميــز للتفعيــل الدامــج؛ ومــا
جــاء يف هــذا النقــاش أن مــا يزخــر بــه الـراث اللغــوي والبالغــي طــوال أحقابــه املمتـ َّدة مــن رحابــة وغنــى معرف َّيـ ْـن ال يتيــح إمــكان
دمجــه يف األنســاق النظريــة الحديثــة فحســب ،بــل يتيــح إىل جانــب ذلــك إمــكان منافســة هــذه األنســاق و»تأزميهــا» ،وذلــك إذا
مــا تح َّررنــا مــن النظــر إليهــا عــى أنهــا ســقف «نهــايئ» للبحــث والتفكــر ،وإذا مــا متكَّنــا أيضً ــا مــن إعــادة بنــاء االقرتاحــات الرتاثيــة
بالشــكل الــذي يــؤدي إىل التقــاط مــا فيهــا مــن مفاهيــم دالَّــة تســمح إ َّمــا بتطويــر تلــك األنســاق وإغنائهــا مــن جهــة ،وإ َّمــا بنقدهــا
وتبنــي اختيــارات جديــدة منافســة لهــا .وقــد كانــت الخلفيــة املوجهــة لنــا يف ذلــك النقــاش هــي أن كبــار فالســفة العــر (نيتشــه،
وهيدغــر ،وغادامــر ،وغريهــم) اتخــذوا مــن الجــذور الرتاثيــة للفكــر حواف ـ َز نقدي ـ ًة ملراجعــة العديــد مــن املفهومــات الفلســفية
الحديثــة؛ كمفهــوم العقــل ،ومفهــوم الوجــود ،ومفهــوم التأويــل ،ومفهــوم ال ـراث ذاتــه...
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التقليدي
ـي
ُّ
ـي لإلمكانــات املتاحــة يف الـراث ،ظـ َّـل الوعـ ُ
وبانتفــاء مثــل هــذه األشــكال مــن التفعيــل الحـ ِّ
ـباب وجــو ِده ومقومــات مرشوعيتــه مــن متاهيــه الوجــداين مــع املــايض؛ إذ بــه يحيــا ،ويف نطاقــه
يســتم ُّد أسـ َ
ـكام وتقوميـ ٍ
ـات جاهــز ٍة عــى أحــوال
يف ِّكــر ،ومــن اطمئنانــه إىل كاملــه املعيــاري يقــرض مــا يصــدره مــن أحـ ٍ
الحــارض ومتغرياتــه .وبذلــك ال متثــل املقايســة الفيلولوجيــة بالنســبة إىل هــذا الوعــي مج ـ َّرد أداة يتوســل
أساســا
بهــا يف إقامــة املشــابهات بــن الزمــن املثــايل لل ـراث وســائر األزمنــة الحادثــة فحســب ،بــل متثــل ً
فاعليتــه الذاتيــة األثــرة التــي بقــدر مــا تكفــل لــه تحصــن اعتقــاده يف كفايــة ال ـراث ،تكفــل لــه كذلــك
تحصــن تطابقــه مــع ذاتــه ،وتيقنــه مــن مس ـلَّامته .وهــو مــا جعــل مــن الوعــي التقليــدي -يف نظرنــا-
«وع ًيــا مونولوج ًّيــا» ( )monologiqueمنجذبًــا بقــوة إىل مركزيتــه الذاتيــة ،ومشــدو ًدا بعنـ ٍ
ـف إىل تطابقــه
أي مســاف ٍة معرفي ـ ٍة يستشــكل مــن خاللهــا
وأحاديتــه؛ إذ ال نلمــس يف عالقتــه بال ـراث وانطباقــه عليــه َّ
قضايــاه ويســائلها ،أو يســعى إىل محاورتهــا وتجديــد أنظــاره إليهــا.
لهــذا يحـ ُّـق القـ ُ
ألي مســافة تاريخيــة كانــت أو نظريــة
ـول يف هــذا الصــدد :إنــه وعــي ال يعــر االهتــام ِّ
أو نقديــة أو تأويليــة بــن صيغــة االســتعادة واملوضــوع الــرايث املســتعاد؛ فهــا مختــزالن بعضهــا يف
بعــض إىل حـ ِّد التامهــي والتطابــق ،ومــردودان كل منهــا إىل اآلخــر بكيفيــة ال يتحـ َّدد فيهــا وعــي الــذات
املســتعيدة بنفســها َّإل مــن خــال متثيلهــا املــرآوي ( )représentaion-miroirالخاص للموضوعــات الرتاثية
املســتعادة ،والجــزم بــأن ذلــك التمثيــل هــو عـ ُن هــذه املوضوعــات املتطابــق معهــا مــن كل الجهــات.
وهكــذا ظـ َّـل التقليديــون يؤكــدون أن صيغتهــم االســتعادية هــي الصيغــة املُثْـ َـى األشـ ُّد تطابقًا مــع هوية
الـراث ،وأنهــا هــي التــي تنعكــس فيهــا صورتــه األصليــة بأعــى درجــة ممكنة مــن الصفــاء والتامثــل .ولهذا
ـمح لهــم باســتئناف الفكــر يف ضــوء
فهــي الصيغــة األكفــى واألقْــدر عــى بعثــه وبــثِّ الحيــاة فيــه ،مبــا يسـ ُ
حدودهــا ،واللحــاق بركــب األُمــم املتق ِّدمــة انطالقًــا مــن التقيُّــد بهــا وحســن اســتثامر مكاســبها ومنافعهــا.
أي
غــر أن ال هــذا وال ذاك مــن وعــود التقليديــن قــد تح َّقــق؛ فــا هــم اســتطاعوا إبــدا َع مــا يقــود إىل ِّ
نــوع مــن التحـ ُّول الــذي يجعلهــم مشــاركني فاعلــن يف تجربــة الفكــر اإلنســاين ،وال هــم متكَّنــوا مــن إغنــاء
مــا انتهــى إليــه القدمــاء ،أو م َّهــدوا بالتفاعــل معــه لتجربــة فكريــة وحضاريــة متجـ ِّددة ورائــدة.
لقــد بقيــت وعودهــم حبيس ـ َة أقوالهــم وأنظارهــم؛ ألنهــا ال تنطــوي يف ذاتهــا ،وال يف عالقتهــا بالواقــع
عــى أيــة مقتضيــات إنجازيــة ( )performativesتجعلهــا قابل ـ ًة للتح ُّقــق.
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فمــن أبــرز الــروط التــي تجعــل الفكــر -أي فكــر -يخــرج مــن دائــرة الوعــد النظــري وينخــرط يف
ســرورة التحقــق العمــي أنــه يكــون فكـ ًرا يضمــر يف طيَّاتــه مقتضياتــه االســتعاملية واإلنجازيــة؛ إذ للفكــر
اعتباراتــه املناســبة الحيويــة التــي باســتناده إليهــا وتفاعلــه معهــا يكتســب قيمتَــه اإلنجازيــة أو العمليــة،

ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻬﻮﺽ
ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ

وهــي االعتبــارات التــي ال ميكــن أن نعــر عليهــا يف وعــود التقليديــن الفكريــة .إن كل مــا نعــر عليــه
هــو وعــو ٌد باعتبــار ٍ
ات زمن َّيــة وســياق َّية غــر مناســبة ،وغــر متفاعلــة مــع متطلبــات الواقــع ومقتضياتــه
الحاليــة .ومــن هــذه الزاويــة إذا شــئنا تحليلهــا مــن الوجهــة التداوليــة ( )pragmatiqueفهــي ح ًّقــا وعــو ٌد،
لكنهــا تبقــى وعــو ًدا صوريـ ًة منفصلـ ًة عــن ظروفهــا التداوليــة املناســبة (.)circonstances appropriées
وبذلــك تنتفــي فيهــا أيَّ ـ ُة قرائ ـ َن إنجازي ـ ٍة رصيح ـ ٍة أو مســترتة تُفــي بهــا إىل تأديــة املقاصـ ِـد املرج ـ َّوة
منهــا يف الواقــع عــى نحــو «ناجــح» ومالئــم ،ومــن ث َـ َّم أخفقــت وعــو ُد التقليديــن يف بلــوغ ِ
مقاصدهــا،
إلخاللهــا بقاعــدة تداول َّيــة دقيقــة ،وهــي أن األقـ َ
ـوال -ســواء أكانــت جــز ًءا مــن اللغــات الطبيعيــة أم جــز ًءا
مــن اللغــات الرمزيــة (لغــات الفكــر والعلــوم) -ال ترتتَّــب عليهــا آثــار عمليــة َّإل إذا جــرت متفاعلــة مــع
اعتباراتهــا املناســبة ،وتحقَّقــت غــر منزاحــة عنهــا(.((1
وعــى هــذا األســاس ،ظلَّــت ال ُه ـ َّوة تتس ـ ُع بــن الوعــي التقليــدي وبــن الواقــع كــا يحــدث ويصــر؛
ـت بصلــة إىل
بــل تع َّمقــت اليــو َم هــذه الهـ َّوة أكــر بفعــل انبجــاس نسـ ٍخ جذريَّــة مــن ذلــك الوعــي ال متُـ ُّ
صــرورة الواقــع ومتغرياتــه الجاريــة ،وال تنــزع إلَّ إىل مزيـ ٍـد مــن التقوقــع واالنغــاق.
المقايسة النظرية:

ِ
املواقــف التقليديــة يف بنــاء املشــابهات بــن الــراث
إذا كانــت املقايســة الفيلولوجيــة هــي عــاد
ومســتجدات األزمنــة الالحقــة ،فــإن املقايســة النظريــة هــي عــا ُد املواقــف الحداثيــة يف بنــاء تلــك
املشــابهات بــن إنجــازات الحــارض الفكريــة وطبقــة مخصوصــة مــن النصــوص واملعــارف الرتاثيــة ،فاألصـ ُـل
ـح هــو الحــارض ،يف حــن يصبــح ال ـراث فر ًعــا يتعـ َّـن البحــثُ لــه عــن
ـي يف هــذه املقايســة يصبـ ُ
املرجعـ ُّ
أوجــه تشــابهه النظــري مــع إنتاجــات هــذا الحــارض ومكتســباته الفكريــة والعلميــة.
ـري اســتق َّر يف األزمنــة الحديثــة و ُوصفــت أنظــاره ومعارفــه
إن األمــر هنــا يســتدعي عالقـ ًة بــن أصــلٍ فكـ ٍّ
بأنهــا بلغــت درجـ ٍ
ُوصــف منجزاتُــه بالنقــص
ـات مــن الكفايــة واالكتــال النظريَّـ ْـن ،وبــن فــر ٍع ت ـرا ٍّيث ت َ
نســتوحي هنــا بعــض التحليــات ذات ال ُب ْعــد التــداويل التــي اقرتحهــا أوســتني يف القســم األول مــن محارضاتــه املعنونــة بـــ
(((1
«كيــف نصنــع األشــياء بالكلــات» ،حيــث م َّيــز بــن األقــوال الوصفيــة واألقــوال اإلنجازيــة ،وربــط تحديــد األقــوال الوصفيــة يف عالقتهــا
مبــا تص ُفــه يف العــامل الخارجــي بقبولهــا التقويــم اســتنا ًدا إىل معيــاري الصــدق والكــذب ،يف حــن ربــط تحديــد األقــوال اإلنجازيــة
ـوال إنجازيــة ناجحــة،
بجملــة مــن املعايــر ،أهمهــا أن تكــون محققـ ًة يف ظــرف مناســب .فمتــى تحقَّقــت عــى مقتــى ذلــك كانــت أقـ ً
ـخصا بالقيــام بعمــلٍ مــا ونفــي بــه ،فيكــون وع ُدنــا
ومتــى جــاءت عــى عكــس ذلــك ُعـ َّدت أقــوالً ُمخفقــة وفاشــلة؛ وذلــك كأن ن ِعــد شـ ً
ـيايس مــع املواطنــن عــى برنامـ ٍج مــن الوعــود وال يلتــزم بهــا يف املامرســة،
قــد تح َّقــق عــى وجــه ناجــح ،أو كأن يتعاقـ َد مســؤول سـ ٌّ
لكونــه بناهــا عــى غــر مراعــاة مقتضياتهــا اإلنجازيــة املناســبة ،فتخفــق وعــوده وال ترتتــب عليهــا آثــار عمليــة واضحــة .تراجــع يف هــذا
الســياق املحــارضة األوىل والثانيــة مــن:
J. L. Austin, Quand dire c’est faire, (1962), tr. fr., Seuil, Paris, 1970.
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والجزئيــة وعــدم االكتــال .ومــن هــذه الجهــة تنبنــي املقايســة يف مواقــف الحداثيــن عــى مجموعــة
مــن «الوســاطات» النظريــة واملنهجيــة التــي بهــا تتحـ َّدد املضامــن الرتاثيــة ،ويف ضوئهــا تكتســب معانيهــا
وحقائقهــا .ذلــك أ َّن الحقائــق املالزمــة لهــذه الوســاطات تُ َعـ ُّد مــن الناحيــة النظريــة ســابق ًة عــى حقائــقِ
ومؤسسـ ًة لهــا؛ يف حــن يُختــزل الـراث إىل مجـ َّرد فــر ٍع ال يســتعيد حضــوره وال يتكشــف معنــاه َّإل
الـراثِّ ،
بتطويعــه ملسـلَّامت تلــك الوســاطات وإخضاعــه العتقاداتهــا.
ويف ه ــذا املنح ــى ميكنن ــا التأكي ــد أن املقايس ــة التأسيس ــية للــراث عن ــد الحداثي ــن تتخ ــذ وض ًع ــا
إجرائيًّ ــا عكســيًّا مقارنــ ًة مبقايس ــة التقليدي ــن ،ف ــا كان أص ـ ًـا يق ــاس ع ــى مســلَّامته ويقينيات ــه عن ــد
ه ــؤالء ،أم ــى فر ًع ــا عن ــد أولئ ــك ،والعك ــس بالعك ــس .وق ــد كان ه ــذا -ك ــا أس ــلفنا أع ــاه -عام ـ ًـا م ــن
كل ط ـ ٍ
ـرف امت ــاك
العوام ــل املفا ِقم ــة للتدافُ ــع األيديولوج ــي الح ــاد القائ ــم بينه ــم ،وال ــذي توخ ــى من ــه ُّ
الــراث ،ال بغاي ــة فهم ــه وتجدي ــد أس ــاليب اس ــتعادته وتلقي ــه؛ وإمن ــا بغاي ــة اتخ ــاذه أدا ًة م ــن أدوات
الهيمن ــة األيديولوجي ــة واالجتامعي ــة .وه ــو م ــا انعك ــس ع ــى تحدي ــد ماهي ــة ال ـراث ،فل ــم يُعا َم ــل ع ــى
أن ــه حصيل ــة تاريخي ــة م ــن التج ــارب الفكري ــة والعلمي ــة والجاملي ــة املتن ِّوع ــة الت ــي تس ــتجيب ألس ــئلة
األُفــق الزمنــي الــذي تحقَّقــت فيــه؛ بــل ُعو ِمــل عــى أنــه مج ـ َّرد مد َّونــة جامــدة مــن الشــواهد النصيَّــة
كل ط ـ ٍ
ـرف م ــن أج ــل دع ــم رؤيت ــه إىل الواق ــع ،واالس ــتدالل به ــا ع ــى ُحج َّي ــة الحل ــول
الت ــي يتوس ــل به ــا ُّ
واملخ ــارج الت ــي يتب َّناه ــا م ــن أج ــل النه ــوض ب ــه وتج ــاوز مآزق ــه .فالتقليدي ــون وج ــدوا أنفس ــهم أم ــام
مد َّون ــة واس ــعة تؤ ِّم ــن له ــم ق ــد ًرا وافــ ًرا م ــن الش ــواهد الت ــي يس ــتندون إليه ــا يف تقوي ــم املتغــرات
الجاري ــة ،وتس ــويغ أمن ـ ٍ
ـاط معينــ ٍة م ــن الفك ــر دون أخ ــرى ،وإضف ــاء ه ــذا ال ــرب م ــن املرشوعي ــة أو
ذاك ع ــى منظوم ـ ٍ
خاص ــة م ــن القي ــم ،وأن ــوا ٍع محــ َّددة م ــن املؤسس ــات االجتامعي ــة والسياس ــية
ـات َّ
والدينيــة ،أمــا الحداثيــون فتغــدو عندهــم تلــك املد َّونــة تابع ـ ًة الســتلزامات الحــارض ،فيتقلَّــص حج ُمهــا
كل
وتضي ــق مكوناتُه ــا إىل أبع ـ ِـد الح ــدود ،لتص ــر يف نهاي ــة املط ــاف مج ـ َّرد مد َّون ــة جزئ َّي ــة اس ـتُب ِعد منه ــا ُّ
م ــا ال يتواف ــق م ــع الحاج ــة إلي ــه يف ه ــذا الح ــارض.
وبهــذا ال يتحـ َّدد الـراث يف الوعــي النهضــوي إلَّ بإخضاعــه ملقايســة تأسيســية مزدوجــة الوظيفــة؛ فــإذا
كان التقليديــون يُش ـغِّلون وظيفتهــا الفيلولوجيــة التــي متكِّنهــم مــن ر ِّد مســتجدات الحــارض إىل ال ـراث
بوصفــه أصـ ًـا مرجع ًّيــا ،وتقوميهــا يف ضــوء معايــره ،فــإن الحداثيــن يشــغلون وظيفتهــا النظريــة التــي
نقصــا نظريًّــا يف معـ ِ
ـارف ال ـراث ومفهوماتــه اعتــا ًدا عــى مرجعيــة
ـمح لهــم برتميــم مــا يتصورونــه ً
تسـ ُ
الحــارض وكــال أنظــاره ومنجزاتــه.
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وهنــا ال بـ َّد مــن اإلشــارة إىل أن األســتاذ الجابــري كان سـ َّباقًا إىل التنبيــه عــى الخلفيــة القياســية للعقــل
العــريب ،والتأكيــد مــن خــال ذلــك أن الق ـراءات الحديثــة لل ـراث التــي تناولهــا بالتحليــل ظلَّــت واقع ـ ًة

ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻬﻮﺽ
ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ

تحــت تأثــر هــذه الخلفيــة ،بــل ظلَّــت أســر ًة للصــورة امل ُنحـ ِ
ـرة وغــر امل ُنتجــة التــي اختُزلــت إليهــا
خطواتهــا اإلجرائيــة إبَّــان مــا يُدعــى بـــ «عــر االنحطــاط».
وقــد وضَّ ــح األســتاذ الجابــري هــذا بكــون آليــة القيــاس باتــت تُوظَّــف يف ذلــك العــر مــن دون مراعــاة
خطواتهــا العلميــة واإلجرائيــة كافـ ًة؛ وبذلــك اختُزلــت إىل مجـ َّرد عمليــة «ميكانيكيــة» يُكتفــى فيهــا بــرداد
أي مردو ٍد عىل صعيــد إنتاج املعرفة وإبــداع األفكار(.((1
عبــارة «و ِقــس عــى ذلــك» ،فلــم يَ ُع ْد لها -تب ًعا لهــذاُّ -
غــر أن التحليــل الــذي اتجهنــا إليــه ال نركِّــز فيــه عــى كون املقايســة انبنــت يف الوعــي النهضــوي بكيفية
مبتــرة ،وأنهــا جــاءت غـ َر مســتند ٍة إىل مجمــوع أركانهــا؛ بــل نذهــب فيــه إىل أ َّن النزعــة التأسيســية التــي
أساســا مــن القيــاس وســيل ًة ُمثــى إلقامــة املطابقــات غــر التاريخيــة بــن
الزمــت املواقـ َـف النهضويــة تتخــذ ً
املــايض والحــارض ،وأدا ًة حاســم ًة لبنــاء املامثــات الفكريــة غــر املســوغة بينهــا .فاملقايســة هنــا هــي
كل االختالفــات املمكنــة بــن تجرب ـ ِة
عــاد التأســيس النهضــوي لل ـراث ،وقوامــه املضمــر الــذي يســتبعد َّ
املــايض وتجربـ ِة الحــارض ،ويســتأصل منابعهــا وتجلياتهــا؛ ذلــك أن إثــارة أي نــو ٍع مــن االختــاف بــن هاتــن
التجربتَـ ْـن يُفــي إىل إربـ ِ
ـاك املقايســة وتكديــر صفوهــا ،فضـ ًـا عــن أن اإلحاطــة بــه تقتــي النظــر مــن
ـب آخــر إىل مسـلَّامتنا واعتقاداتنــا الراهنــة عــى أنهــا تجربتــان فكريتــان غـ ُر
ـب إىل الـراث ومــن جانـ ٍ
جانـ ٍ
متطابقتَـ ْـن تاريخ ًّيــا.
ومل َّ ــا كان األم ــر كذل ــك ،فإنن ــا ل ــن ننتظــ َر م ــن املقايس ــة التأسيس ــية الت ــي ال ت ــروم س ــوى ص ــوغ
أي اســـتدعاء للتاريـــخ مـــن حيـــثُ هـــو حدثـــان وديناميـــة منافيـــة للتنميـــط ،ومقوضـــة
املشـــابهات َّ
للمامثـــات كيفـــا كانـــت أشـــكالها.
كل صلــة تاريخيــة لــه بأُفقــه،
كل عالقــة لــه بذاتــه ،وتقطَّعــت ُّ
مــن هنــا افتقــد ال ـراث يف تحليلنــا َّ
واختُــزل وجــو ُده املحايــث الــذي كان بــه خـر ٍ
ات ح َّيــة باملعنــى والحقيقــة إىل مد َّونــة ســاكنة مــن الشــواهد
واالقتباســات الخاضعــة يف هــذا املوقــف أو ذاك ملحـ ٍ
ـددات انتقائيَّــة وتنميطيَّــة غــر ُمعـ ِّـرة عــن هويتــه،
وغــر ُملِ َّمــة بأبعادهــا وتجلياتهــا الحيويَّــة .بــل إن مــا يثــر االهتــام -فضـ ًـا عــن هــذا -هــو ذلــك االتفـ ُ
ـاق
الضمنــي بــن التقليديــن والحداثيــن عــى الفكــرة القاضيــة بــأ َّن ال ـراثَ صــار يف عــداد «املــوىت» بفعــل
ُجمــوده وانحســار فاعليتــه مــع تــوايل األزمــان.
والحـ ُّـق أن فكــرة «املــوت» هــذه التــي التصقــت بال ـراث غالبًــا مــا من ـ ُّر عليهــا مــرو َر الك ـرام ونتقبَّلهــا
عــى أنهــا بداهــة مــن البداهــات؛ إذ مل يســبق لهــا أن كانــت موضــو َع أبحــاث دقيقــة تكشــف لنــا عــن
(((1
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االنعكاســات التــي كانــت لهــا عــى مجمــل املواقــف النهضويــة ،وتــرز إســقاطاتها عــى نوعيــة األدوات
املنهجيــة التــي توســلت بهــا يف مقاربــة ال ـراث .إنهــا فعـ ًـا فكــر ٌة مثــر ٌة مــن زاويتَـ ْـن عــى األقــل :مــن
زاويــة َدورهــا العميــق يف تشــكيل التمثــات النهضويــة لل ـراث ،ومــن زاويــة تأثريهــا يف هــذه التمثــات
كل مــا أُنجــز يف املــايض جث ـ ًة هامــد ًة ال روح فيهــا وال حيــاة.
التــي اســتحال فيهــا ُّ
ومــن دون ٍّ
أملــت عــى
شــك ،فــإن فكــرة «مــوت الــراث» والخلفيــات املرتبطــة بهــا هــي التــي
ْ
التقليديــن تب ِّنــي مــا اصطلحنــا عليــه «مقايســة فيلولوجيــة» تشــتغل بصــورة مضمــرة يف برنامجهــم القـرايئ
لل ـراث؛ ذلــك أن الفيلولوجيــا كانــت دو ًمــا ومنــذ منشــئها تقــرن باللغــات امليتــة ،وتســعى إىل إعــادة
بنائهــا وترميمهــا عــى النحــو الــذي كانــت عليــه يف األزمنــة املاضيــة .ولذلــك تعامــل الفيلولوجيــون مــع
تلــك اللغــات كــا لــو أنهــا مجـ َّرد ِقطَــع أثريَّــة جامــدة تــؤول إليهــم مســؤولي ُة إحيائهــا وب ْعــث معانيهــا.
وهــو النهــج الــذي تبــدو مال ُمحــه الئحـ ًة يف عالقــة التقليديــن بالـراث ،فقــد سـلَّموا بأنــه صــار يف عــداد
«امليــت» ،وأنــه بالبعــث واإلحيــاء يســتطيعون إنعاشــه و َمـ َّده بأســباب الحيــاة ليســرجع يف الحــارض أدواره
التــي كان يضطلــع بهــا يف األحقــاب املاضيــة.
أملـــت تلـــك الفكـــرة عـــى الحداثيـــن إســـقا َط اعتقـــادات الحـــارض ومســـلَّامته عـــى الـــراث،
يف حـــن
ْ
ودفعته ــم إىل االقتن ــاع ب ــأن ذل ــك ه ــو أقْ ــو ُم س ــبيلٍ إىل ب ــثِّ الحي ــاة في ــه وإع ــادة ال ــروح مل ــا يت ــاىش من ــه
مطالـــب التجديـــد ومســـتلزماته.
مـــع
ِ
وقــد أبــاح التقاؤهــم عنــد هــذه الفكــرة لــكل طـ ٍ
ـتعمل ال ـراث يف االتجــاه الــذي يريــد،
ـرف منهــم أن يسـ َ
وأن يوظِّفــه يف خدمــة مواقــف وأغ ـر ٍ
اض ســياق َّية مح ـ َّددة ،ويســتصدر منــه مــا يعتقــده متناس ـ ًبا مــع رؤيتــه
نفســه بديـ ًـا
ـب ٌّ
كل منهــم َ
العالجيــة لألعطــاب املســترشية يف الواقــع ،واملعضــات املتعاظمــة فيــه .وبذلــك ن ََصـ َ
ركام مــن املضامــن الجامــدة والنصــوص الخرســاء التــي
عنــه يف الــكالم؛ ألن الـراث بالنســبة إليهــم ليــس ســوى ٍ
ـس الحاجــة إىل َمــن يُحييهــا
افتقــدت مــع مــرور الزمــن حيويتَهــا وقدرتهــا عــى التعبــر ،وبذلــك فهــي تبقــى يف أ َمـ ِّ
ويبتعثهــا ،أو يســتنطقها ويتكلَّــم مكانهــا.
لك ــن م ــا مل يلتف ــت إلي ــه الطرف ــان أ َّن ذاك ال ــذي حس ــبوه يف ع ــداد امل ــوىت ال يك ـ ُّـف ع ــن ال َع ـ ْو ِد إلين ــا كل ــا
انتصب ــت هويتن ــا موضو ًع ــا لفكرن ــا ،وال ينف ـ ُّـك ع ــن اإلتي ــان إلين ــا كل ــا ان ــرف اهتاممن ــا نح ــو اس ــترشاف
املس ــتقبل والتطلُّ ــع إلي ــه.
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واملث ــر يف َعــ ْو ِده املتوات ــر ه ــذا أن ــه َعــ ْو ٌد ال يفت ــأ ع ــن الص ــرورة والتحــ ُّول ،وأن ــه َعــ ْو ٌد ال ينضب ــط للص ــور
النمطيَّ ــة الت ــي خططناه ــا ل ــه يف ه ــذه الصيغ ــة االس ــتعادية أو تل ــك .يتمــ َّرد الــراث ع ــى كل املع ــاين الت ــي
نس ــعى جاهدي ــن إىل تثبيت ــه فيه ــا وتس ــييجه داخله ــا؛ لكون ــه م ــا آل إىل امل ُــي وال تطاب ــق مع ــه ،ب ــل إن ــه

ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻬﻮﺽ
ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ

م ــا فت ــئ مي ــي ويص ــر ويع ــود إلين ــا بوج ــوه م ــن التعــ ُّدد واالخت ــاف .له ــذا ال نتص ــور أن الــراث يقب ــل أن
يُس ــتعاد بوجــ ٍه واح ـ ٍـد ك ــا ل ــو كان ه ــذا ه ــو وجه ــه املطاب ــق ملاهيت ــه ،فل ــو افرتضن ــا ذل ــك م ــع التقليدي ــن
ل ــكان الــراث ق ــد انته ــى إىل اس ــتنفاد نفس ــه وم ــى إىل ال ــزوال .ويف ارتب ـ ٍ
ـاط به ــذا يرف ــض الــراث كذل ــك أن
يُس ــتعاد بإجب ــاره ع ــى االنصي ــاع ملســلَّامت الح ــارض وس ــلطة النظري ــة؛ إذ ل ــو فعلن ــا ذل ــك م ــع الحداثي ــن
لص ــار ج ــز ًءا م ــن الح ــارض ،والنتف ــت بينه ــا أس ــباب التف ــاوت وموجب ــات االخت ــاف.
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